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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



สารจากผูอาํนวยการ
The Botanical Garden Organization 

องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จัดต้ังขึ้นเพื่อใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรที่ไดระดับมาตรฐานสากล มีหนาที่
ในการรวบรวมพรรณไมชนดิตางๆ นำมาจัดแสดง เพาะขยายพันธุ โดยเฉพาะไมประจำถ่ิน ไมหายาก 
และไมใกลสูญพันธุ เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชอันล้ำคาของประเทศใหคงอยู 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา องคการฯ ไดพัฒนาและขยายพื้นที่เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร 
ใหกระจายอยูในทุกภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ณ ปจจุบันมีจำนวน 6 แหง คือ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ 
สวนพฤกษศาสตรระยอง สวนพฤกษศาสตรขอนแกน สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย และ 
สวนพฤกษศาสตรเการะ พังงา (อยูระหวางดำเนินการขอใชพื้นที่) โดยมุงเนนอนุรักษ และพัฒนา 
ใชประโยชนอยางย่ังยืนจากทรัพยากรพืชของไทย สรางเอกลักษณของสวนพฤกษศาสตรแตละแหง
ใหมีความโดดเดน เปนแหลงสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนทองถิ่น 

ป พ.ศ. 2557 อ.ส.พ. เริ่มกาวไปสูความเปนสวนพฤกษศาสตรในระดับสากล มีการสราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ การเขารวมประชุมในระดับกำหนดนโยบาย นอกจากนี้ ยังได
เตรียมความพรอมในการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) โดยการสรางเครือขายความรวมมือการวิจัย การบริหารจัดการพันธุพืช โดยมีการสำรวจ 
และเก็บรวบรวมพรรณไมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ 
แหงสหภาพเมียนมาร ซึ่งมุงเนนในวงศกลวยไม วงศขิง-ขา และพรรณไมหายากใกลสูญพันธุ  
เพื่อจัดทำฐานขอมูลพันธุพืชในภูมิภาค 

ในนามขององคการสวนพฤกษศาสตร ขอขอบคุณ คณะกรรมการ อ.ส.พ. ผูบริหาร และ
บุคลากรทุกทาน สำหรับความมุงมั่น ความทุมเท และความเสียสละ ในการปฏิบัติงานจนสามารถ
ดำเนินการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายสำเร็จผลตามเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
และเช่ือมัน่วาทกุทานพรอมทีจ่ะปฏบิตัหินาท่ีใหเกดิประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนตลอดไป 

 
 
 
 
  นางสุญาณี เวสสบุตร 
  ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
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ประวัติความเปนมา
ขององคการสวนพฤกษศาสตร

องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร 
พ.ศ. 2535 โดยมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยูในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลมท่ี 109 ตอน 40 ลงวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2535 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปนผูกำกับดูแลและวางนโยบายรวมกับคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
ใหองคการมีความกาวหนาในระดบันานาชาต ิ ใหประเทศไทยมสีวนพฤกษศาสตรทีไ่ดระดบัมาตรฐานสากล 
และเปนสถานที่เชิดชูความงามและคุณคาพรรณไมไทยใหเปนที่ประจักษแกชาวโลก 

ในป พ.ศ. 2537 ทางองคการฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได โดยไดรับพระราชทาน 
พระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหใชชื่อสวนพฤกษศาสตรแหงแรกภายใต
สังกัดขององคการฯ ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
Queen Sirikit Botanic Garden” 

ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดมีการปรับปรุงหนวยงานราชการ และมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดโอนยายมาสังกัดกระทรวงใหมนี้ ตามภารกิจ 
ที่สอดคลองกัน 

ส�วนที่ 1 ข�อมูลทั่วไป
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วสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เปนสวนพฤกษศาสตรชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
To Be Outstanding Botanical Gardens in Southeast Asia 

1. สรางองคความรูและแหลงเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร 
 และความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เผยแพรองคความรูและสรางมูลคาเพิ่ม 

แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ 
(Statement of Direction : SOD)

กระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสรุป
ทิศทางที่สำคัญของภาครัฐ (Statement of Direction) ที่จะใชเปนแนวทางในการกำกับ
ดูแลและชี้ประเด็นที่ อ.ส.พ. ควรใหความสำคัญและเรงดำเนินการ รวมถึงการใชเปน
แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ดังนี้ 

แผนระยะส้ัน
1) จัดทำแผนยุทธศาสตรและทบทวนโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับภารกิจ

การดำเนินงานในปจจุบัน เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต 
2) สรางความรวมมอืกบัหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทัง้สถาบนัการศกึษา 

ทั้งในและตางประเทศ ในการคนควาเพื่อประโยชนทางวิชาการและเชิงพาณิชย 
3) จัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามระบบ

ประเมินผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาองคประกอบและระบบการบริหาร
จดัการงานดานพฤกษศาสตร 

แผนระยะยาว
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตรใหมีองคประกอบและระบบการบริหารจัดการงาน

ดานพฤกษศาสตรที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
และในระดับสากลได 

2) พฒันาหลักสตูรดานพฤกษศาสตรรวมกบัสถาบันการศึกษาช้ันนำของประเทศ
เพื่อสรางบุคลากรดานพฤกษศาสตร 

3) พัฒนาหองปฏิบัติการ (Laboratory) ใหเปนศูนยปฏิบัติการกลาง (Central 
Laboratory) ดานพฤกษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ขอมูลองคการสวนพฤกษศาสตร
องคการสวนพฤกษศาสตร เปนรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม จดัตัง้ขึน้ในป พ.ศ. 2535 

ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 

 ชื่อภาษาไทย องคการสวนพฤกษศาสตร 
 ชื่อภาษาอังกฤษ The Botanical Garden Organization 
 เรียกโดยยอ อ.ส.พ. 
 พนักงานและลูกจาง จำนวน 600 คน 
 Call Center 0-5358-1111 
 เว็บไซต www.qsbg.org 
 ผูสอบบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ  
 •  สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 100 หมู 9 ถนนแมริม-สะเมิง ตำบลแมแรม  
  อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 
  โทรศัพท : 0-5384-1000 โทรสาร : 0-5329-8177 

 ที่ตั้งสวนพฤกษศาสตรประจำภูมิภาค 
 •  สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ตู ปณ.7 ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ 
  ในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก 65170 
  โทรศัพท : 0-5531-6715 โทรสาร : 0-5531-6719 

 •  สวนพฤกษศาสตรระยอง ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ำ ตำบลชากพง  
  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190 

  โทรศัพท : 0-3863-8880 ตอ 1 
  โทรสาร : 0-3863-8880 ตอ 1 

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

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

 •  สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 
  โทรศัพท : 0-5384-1015 

 •  ศูนยประสานงานองคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ชั้น 2  
  ตึกกรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท : 0-2298-2194 โทรสาร : 0-2298-2068 
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ขอมูลที่สําคัญ
สรุปฐานะทางการเงน (หนวย : ลานบาท) 

(หนวย : ลานบาท) 

ตารางแสดงสถานะทางการเงิน สินทรัพย� หน้ีสิน และทุน

ตารางแสดงสถานะทางการเงิน รายได� ค�าใช�จ�าย

งบแสดงสถานะทางการเงิน สินทรัพย หนี้สิน ทุน 

ป 2556 544.7509 461.7907 70.0000 

ป 2557 584.4443 464.8027 70.0000 

งบแสดงสถานะทางการเงิน ป 2557 ป 2556 

รายได 240.0447 228.4881 

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 220.4790 208.6978 

รายไดจากการดำเนินงาน 19.2194 18.9557 

รายไดอื่น 0.3463 0.8346 

คาใชจาย 200.1215 204.1415 

เงินเดือน คาจาง 53.9197 52.4630 

คาสาธารณูปโภค 8.8613 7.8066 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 99.7360 101.7008 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 37.6045 42.1711 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 37.9044 24.3278 

ทุน 

หนี้สิน 

ป 2556 ป 2557 

สินทรัพย 

70.0000 

461.7907 

544.7509 

70.0000 

0.0000 100.0000 200.0000 300.0000 400.0000 500.0000 600.0000 700.0000 

464.8028 

584.4443 

 กำไร (ขาดทุน) 

คาใชจาย 

รายได 

24.3278 
37.9044 

204.1605 
202.1405 

228.4883 
240.0449 

0.0000 50.0000 100.0000 150.0000 200.0000 250.0000 300.0000 
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คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557

ส�วนที่ 2 โครงสร�างการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ 
ตำแหนง ประธานกรรมการ 
  (12 มีนาคม 2556 – 31 มกราคม 2557) 
อาชีพในปจจุบัน ขาราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงคมนาคม 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• ปริญญาตรี ดานวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
• D.I.C., Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ 
• M.Sc. Transport Engineering and Traffic Operation, University of Newcastle Upon Tyne ประเทศอังกฤษ  

ประวัติการทำงาน 
• วิศวกรการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
• นักวิชาการขนสง ระดับ 3-8 กองวิชาการและการวางแผน กรมการขนสงทางบก 
• ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหคำปรกึษางานดานการขนสง (นักวิชาการขนสง 9 ชช.) กรมการขนสงทางบก 
• ผูอำนวยการสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
• รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก (ฝายวิชาการ) 
• ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
• อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
• อาจารยพิเศษ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
• หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
• ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครองในระหวางป 2557 : ไมมี 

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ 
ประธานกรรมการ 
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นายธัชสกล  
พรหมจมาศ 
กรรมการ 

นางพรศิริ 
มโนหาญ 
กรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล นางพรศิริ มโนหาญ 
ตำแหนง กรรมการ 
(31 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2557) 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน ที่ปรึกษา 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• อักษรศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน 
• ประจำกองสำนักงานตางประเทศ ฝายบริหาร  
 องคการสงเสริมการทองเที่ยว (อ.ส.ท.) 
• หัวหนางานรวบรวมและวิเคราะหขาวสารกองสถิติ 
 และวิจัย ฝายวางแผนและพัฒนา 
• ผูชวยหัวหนาสำนักงาน อ.ส.ท. สำนักงานลอนดอน  
 ประเทศอังกฤษ ฝายบริการดานการตลาด 
• หัวหนาสงเสริมการประชุม กองการประชุมนานาชาติ  
 ฝายสงเสริมการตลาด ททท. 
• ผูอำนวยการ ททท. สำนักงานสิงคโปร ประเทศสิงคโปร  
 ฝายบริการการตลาด 
• ผูอำนวยการกองบริการทองเที่ยว ฝายสงเสริมการตลาด  
 ททท. 
• ผูอำนวยการกองเผยแพรการตลาด ฝายบริการการตลาด  
 ททท. 
• ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ ฝายสำนักงานผูวาการ  
 ททท. 
• ผูอำนวยการ ททท. สำนักงานซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  
 ฝายบริการตลาด 
• ผูอำนวยการฝายบริการการตลาด ฝายการตลาด ททท. 
• รองผูวาการฝายตลาดตางประเทศ ททท. 
• รองผูวาการ ดานตลาดในประเทศ ททท. 
• ผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี 

ชื่อ-นามสกุล นายธัชสกล พรหมจมาศ 
ตำแหนง กรรมการ 
(31 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2557) 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน นักธุรกิจ 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 29  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทำงาน 
• หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจำกัด พรหมสวัสด์ิ 
• กรรมการผูจัดการ บริษัท พรหมสวัสด์ิ 2005 จำกัด 
• รองประธานสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย 
• ประธานสมาคมนายจางผูประกอบการรับเหมางานกอสราง 
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการทองเที่ยว  
 วุฒิสภา 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภคสภานิติบัญญัติ 
 แหงชาติ 
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตองคกร 
 ปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา 
• ที่ปรึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 แหงประเทศไทย 
• ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายบรรพต  
 หงสทอง) 
• ที่ปรึกษา บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
• อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการดานพลังงาน 
 การสื่อสารและการโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการ 
 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี 
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นางลัดดาวัลย�  
สินธุรักษ� 
กรรมการ 

นางสาวสิริวรรณ  
สุวรรณศร 
กรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ตำแหนง กรรมการ 
(31 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2557) 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน อัยการพิเศษ สำนักงาน 
อัยการสูงสุด 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสถาน 
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ประกาศนียบัตรการศึกษาข้ันสูง วิทยาลัยการทัพเรือ 

ประวัติการทำงาน 
• รองอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครสวรรค 
• รองอัยการจังหวัดนครราชสีมา 
• อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานคดีอาญา 
• อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนนครปฐม 
• อัยการจังหวัดกำแพงเพชร 
• อัยการผูเชี่ยวชาญ อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน 
 คดีอาญากรุงเทพฯ ใต 
• อัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว ระดับ 4 
• ผูอำนวยการศูนยคุมครองสิทธิเด็กและสถาบัน 
 ครอบครัวกลาง 
• อัยการพิเศษฝายนโยบายและยุทธศาสตร  
 สำนักอัยการสงูสุด 
• คณะอนุกรรมการติดตามการออกกฎหมาย  
 การใหสถานะบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา 
• คณะอนุกรรมการติดตามการใหสถานะบุคคลแกเด็ก 
 ในคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 
ตำแหนง กรรมการ 
(31 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2557) 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน นักธุรกิจ 

ประวตัิการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
• หลักสูตรผูบริหาร Director Certification Program  
 (DCP 181/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย 

ประวัติการทำงาน 
• ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ  
 บริษัท มาวินเนอร จำกัด 
• กรรมการ บริษัท ฟอรจูน ลองจิวิธี จำกัด 
• กรรมการผูจัดการ บริษัท กันตนา ไอ-แมค จำกัด 
• ผูอำนวยการฝายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กันตนา กรุป จำกัด  
 (มหาชน) 
• ที่ปรึกษา บริษัท กันตนา ออรกาไนเซอร แอนด  
 เมเนจเมนท จำกัด 
• ผูจัดการฝายขายศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.  
 แมนเมจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 
• ฝายบริหารงานลูกคา บริษัท แอมเมกชทีม แอ็ดเวอรไทซิ่ง  
 จำกัด 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : 
• บริษัท มาวินเนอร จำกัด จำนวน 72 หุน  
 มูลคาหลักทรัพย 1,080,000 บาท 
• บริษัท ฟอรจูน ลองจิวิธี จำกัด จำนวน 1,000 หุน  
 มูลคาหลักทรัพย 100,000 บาท 
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นายทวี  
ไอศูรย�พิศาลศิริ 
กรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกานทชญา เทยีนแกวชญา 
ตำแหนง กรรมการ 
(31 มกราคม 2555 – 6 ธันวาคม 2556) 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน นักธุรกิจ 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• มหาธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครอง  
 ระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา 

ประวัติการทำงาน 
• ผูจัดการ หางหุนสวนสามัญ เชียงรุงกรุป 
• ผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
• คณะทำงานประธานรัฐสภา 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการการตรวจสอบ  
 องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดลอม 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี 

ชื่อ-นามสกุล นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 
ตำแหนง กรรมการ 
(2 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2557) 
อาชีพในปจจุบัน รองผูอำนวยการ สำนกังาน 
บริหารหนี้สาธารณะ 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (การคลัง) 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

ประวัติการทำงาน 
• ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ผูอำนวยการสำนักเงินกูโครงการ 
• ผูอำนวยการสำนักจัดการหน้ี 2 กระทรวงการคลัง 
• รองผูอำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ  
 กระทรวงการคลัง 
• ชวยปฏิบัติราชการ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี 

นางสาวกานท�ชญา  
เทียนแก�วชญา 
กรรมการ 
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ดร.วิชญาณี 
โอชา 
กรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล ดร.วิชญาณี โอชา 
ตำแหนง กรรมการ 
(2 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2557) 
อาชีพในปจจุบัน อาจารยประจำวิทยาลยันานาชาติ  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
• Bachelor of Engineering (International Program),  
 Sirindhorn International Institute of Technology,  
 Thammasat University 
• Master of Business Administration Major in General  
 Management (International Program), Asian University,  
 Pattaya 
• Ph.D. Gender and Development Studies (International  
 Program) Asian Institute of Technology (AIT) 

ประวัติการทำงาน 
• อาจารยพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ 
• ที่ปรึกษาสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชน 
 แหงองคการสหประชาชาติ (United Nations) 

ความเกี่ยวพนัทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี  
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ชื่อ-นามสกุล นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 
ตำแหนง ประธานกรรมการ 
  (29 สิงหาคม 2557 – ปจจุบัน) 
อาชีพในปจจุบัน ผูตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโทชีววิทยาสภาวะแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการทำงาน 
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
• รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
• ผูอำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
• ผูอำนวยการกองสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
• ผูอำนวยการกองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 
• นักวิชาการส่ิงแวดลอม ระดับ 3-7 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครองในระหวางป 2557 : ไมมี 

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
พ.ศ. 2557 – ปจจบัน
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นางสาวอานุสรา  
จิตต�มิตรภาพ 
กรรมการ 

นายจิรากรณ� 
คชเสนี 
กรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ 
ตำแหนง กรรมการ 
(29 สิงหาคม 2557 – ปจจุบัน) 
อาชีพในปจจุบัน รองประธานกรรมการ  
บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 สาขาการประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน 
• กรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ 
• กรรมการในสมาคมประชาสัมพันธรัฐวิสาหกิจ 
• ประธานกรรมการสมาคมประชาสัมพันธรัฐวิสาหกิจ 
• กรรมการสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย 
• ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ การส่ือสาร 
 แหงประเทศไทย 
• ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ไปรษณียไทย จำกดั 
• เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
• กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
• รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาด 
 และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานการตลาด 
 และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
• ผูอำนวยการฝายการตลาด การส่ือสารแหงประเทศไทย 
• ผูอำนวยการกองประชาสัมพนัธ การส่ือสารแหงประเทศไทย 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ท่ีสำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี 

ชื่อ-นามสกุล นายจิรากรณ คชเสนี 
ตำแหนง กรรมการ 
(29 สิงหาคม 2557 – ปจจุบัน) 
อาชีพในปจจุบัน เจาหนาที่ของรัฐบำเหน็จบำนาญ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา 
• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร  
 วท.บ. สัตววิทยา 
• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร วท.บ.  
 สัตววทิยา (นิเวศวิทยา) (ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ตามความตองการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
• Ph.D. (Ecology), University of Georgia, U.S.A. 

ประวัติการทำงาน 
• ผูเช่ียวชาญพิเศษ ศูนยเตรียมพรอมภัยพิบัติแหงเอเชีย  
 (Asia Disaster Preparedness Center) 
• อาจารยอาวุโส (Adjunct Professor) สถาบันการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
• สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN-The World  
 Conservation Union) 
• ที่ปรึกษาโครงการฟนฟูฐานทรัพยากรและวิถีชีวิต 
 จากภัยพิบัติสึนามิในเอเชียแปซิฟก 
• ผูอำนวยการบริหาร กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
• รองศาสตราจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
 จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย 
• อาจารยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล ดร.สุญาณี เวสสบุตร 
ตำแหนง กรรมการและเลขานุการ 
(18 กรกฎาคม 2556 – ปจจุบัน) 
อาชีพในปจจุบัน ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒ ิ
• ปริญญาตรี (วทบ. เกษตรศาสตร) คณะเกษตร  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• ปริญญาโท (วทม. พืชสวน) บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• Ph.D. (Plant Genetic Manipulation)  
 Department of Plant Science,  
 McGill University, Quebec, CANADA 
• Diploma: International Diploma Course  
 in Plant Conservation Techniques,  
 the RBG Kew, UK 

กิตติคุณ 
• “Service Award in Recognition of the Outstanding  
 Contribution, Commitment and Excellent Performance  
 in the Area of Agricultural Research and Development  
 in St. Lucia” ป ค.ศ. 1996 จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ 
 ประเทศเซนตลูเชีย อเมริกากลาง 
• รางวัล “ศิษยเกาดีเดน โรงเรียนราชินีบน ประจำป 2557  
 ประทานโดย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  
 พระวรราชาทินัดดามาตุ” 

ประวัติการทำงาน 
• Foreign Consultant และ Head of Tissue Culture Unit, Ministry  
 of Agriculture, Lands, Forestry and Fisheries, St. Lucia,  
 West Indies, Central America 
• หัวหนาสวนวิจัย หัวหนาสำนักวิชาการ-วิจัย  
 และรองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2557 : ไมม ี

ดร.สญุาณี 
เวสสบุตร 
กรรมการและเลขานุการ 
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ผูบรหารองคการสวนพฤกษศาสตร

ดร.สุญาณี เวสสบุตร 
ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

ดร.ประมุข เพ็ญสุต 
รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

นายภราดร หอมแยม 
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 
รักษาการรองผูอำนวยการ 
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1. ดร.รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน 
 ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนา สงา สรรพศรี 
2. ดร.ปรัชญา ศรีสงา 
 หัวหนาสวนหอพรรณไม 
3. นางสาวกนกวรรณ ชูทาน 
 หัวหนาสวนพิพิธภัณฑแมลง 
4. ดร.สันติ วัฒฐานะ 
 หัวหนาสวนวิจัยและหองปฏิบัติการกลาง 
5. นายวิริทธพล โควอินทร 
 หัวหนาสวนพิพิธภัณฑธรรมชาต ิ
 

ศูนย�วิจัยและพัฒนา สง�า สรรพศรี

2 3 

4 5 

1 

1. ดร.ปยเกษตร สุขสถาน 
 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง 
2. นายฉัตรทอง เจือจันทร 
 หัวหนาสวนอนุรักษ 
3. นายสมควร สุขเอี่ยม 
 หัวหนาสวนจัดการพื้นที่ 
4. นายดนัย สรรพศรี 
 หัวหนาสวนวิศวกรรมและซอมบำรุง 
5. นางสาวไพลิน กันทา 
 หัวหนาสวนผลิต 

สํานักพัฒนาสวนและปลูกบํารุง

1 3 

4 5 

2 

1. นางสาวปถวี แสงฉาย 
 ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ 

2. นางสุมนวดี บุญสวัสดิ ์
 หัวหนาสวนบริหารการเงินการคลัง 
3. นายคณิต โพธิจินดา 

 หัวหนาสวนอำนวยการกลาง 
4. นางสาวพัฒนสรณ สงวนศักดิ ์
 หัวหนาสวนสนับสนุนบริหารจัดการองคกร 
5. นางสาวสิริน สุริยวงศ 
 หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษย 

สํานักอํานวยการ

1 2 3 

4 5 
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1. นายนาวิน อินทกุล 
 รักษาการหัวสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก  

 ในพระราชดำริ 
2. นายวัชนะ บุญชัย 
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง 

3. นางสาวนุชรี นอแสงศร ี
 รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรขอนแกน 
4. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูม ิ
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 
5. นายวรวิทย ชนะไพริน 

 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 

สวนพฤกษศาสตร�ภูมิภาค

2 1 3 

4 5 

1. นายภราดร หอมแยม 
 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 
2. นางสาวรุจีวัลย ศิริวรรณ 
 หัวหนาสวนบริหารสินทรัพย 
3. นางสาวรุจีวัลย ศิริวรรณ 
 รักษาการหัวหนาสวนธุรกิจสัมพันธ 
4. นางสาวจิดาภา ระวีวรรณ 
 หัวหนาสวนพัฒนาผลิตภัณฑและวิสาหกิจชุมชน 

สํานักพัฒนาธุรกิจ

2 3 

4 

1 

นางปาลิกา ปราณนปรีดา 
หัวหนาสวนตรวจสอบการบริหาร 
การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน 
รักษาการผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 

สังกัดผู�อํานวยการ
- สํานักตรวจสอบภายใน

1. นางอรวรรณ ไชยพรหม 
 หัวหนาสวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
2. นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน 
 หัวหนาสวนนโยบายและแผน 

1 2 
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อัตรากําลัง

อัตรากำลัง (ณ 30 กันยายน 2557) 

- พนักงาน 144 คน 

- ลูกจางประจำ 6 คน 

- ลูกจาง 450 คน 

รวมจำนวน 600 คน 

กลุมงาน พนักงาน 
ลูกจาง 

รวมทั้งสิ้น 
ประจำ ชั่วคราว โครงการ 

หนวยงานสวนกลาง 134 6 130 151 426 

ผูบริหารสูงสุด (10-11) 2 - - - 2 

สังกัดผูอำนวยการ 19 - - - 19 

สังกัดรองผูอำนวยการ 4    4 

สำนักอำนวยการ 35 2 14 18 69 

ศูนยวิจัยและพัฒนา สงา สรรพศรี 37 1 12 35 85 

สำนักพัฒนาธุรกิจ 9 - 3 28 40 

สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง 23 3 101 74 201 

สำนักตรวจสอบภายใน 5 - - 1 6 

สวนพฤกษศาสตรสาขา 10 - 70 94 174 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา 
พิษณุโลก ในพระราชดำริ 

2 - 22 21 45 

สวนพฤกษศาสตรระยอง 3 - 14 35 52 

สวนพฤกษศาสตรขอนแกน 2 - 14 18 34 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 2 - 10 17 29 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 1 - 10 3 14 

รวมทั้งสิ้น 144 6 200 250 595 

รวมจำนวน 600 คน     

ลูกจาง 75 % 

พนักงาน 24 % 

ลูกจางประจำ 1 % 
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BGO 

ส�วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน

โครงการสําคัญ
โครงการจัดต้ังเครือข�ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ�พืช
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

เปนโครงการท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศ ในยุทธศาสตรที่ 3 คือ การเติบโตท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม ประเด็นเรื่องการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการน้ำ แนวทางที่ 21.3.3 สงเสริมและ 

สรางความรวมมือดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ซึ่งไดรับการบรรจุอยูใน Flagship 
Project ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในโครงการความรวมมือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในภูมิภาคอาเซียน และทำใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางในการศึกษา คนควา วิจัยทางดานพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน 

2. เพื่อสรางองคความรูใหมจากการศึกษาวิจัยที่จะเปนการสรางเคร่ืองมือ กลไกในการผลักดันนโยบาย 
ระดับชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืช รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 

3. เพือ่สรางเครือ่งมอื กลไก และการพฒันาบคุลากรในการบรหิารจดัการทรพัยากรพนัธุพชื สรางความเขมแขง็
ใหกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืช 

ในป 2557 อ.ส.พ. ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท่ีรวมเปนเครือขาย
จำนวน 7 ฉบับ และจัดใหมีการประชุมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ “ขิง-ขา อุษาคเนย ขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นและสรางเครือขายระหวางนักวิชาการ นักวิจัย ผูประกอบการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 100 คน นอกจากน้ียังไดประสานความรวมมือ 
ในการสำรวจพรรณไมในพื้นที่ mainland ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวม 4 ครั้ง ซึ่งสามารถจัดทำตัวอยาง
พรรณไมแหงและบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลพรรณไมไดจำนวน 1,963 ตัวอยาง 

 
 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
และนโยบายของรัฐที่สําคัญ
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โครงการทางเดินเหนือเรือนยอดไม� (Canopy Walkway)

เพื่อใหสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เปนแหลงเรียนรู
ทางธรรมชาติท่ีสำคัญของเยาวชนและประชาชน องคการสวนพฤกษศาสตร 
จึงไดจัดทำโครงการกอสรางทางเดินเหนือเรือนยอดไม (Canopy Walkway) 
ขึ้น และเริ่มการกอสรางในปงบประมาณ 2557 และจะแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2558 ทางเดินเหนือเรือนยอดไมนี้จะสนับสนุนการเรียนรู
ดานระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในมิติใหม ที่ผูมาเยี่ยมชม
สามารถสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตบนเรือนยอดไม เชน แมลง นก สัตว ไดอยาง
ใกลชิด นอกจากนี้ ทางเดินเหนือเรือนยอดไมยังเปดโอกาสใหไดมองเห็น
และช่ืนชมทัศนียภาพของภูมิประเทศของปาเขาจากท่ีสูงไดรอบตัวอยาง
สะดวกและปลอดภัย ดวยการออกแบบและการกอสรางท่ีถูกตองตามหลัก
วิศวกรรมศาสตรและสิ่งแวดลอม 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
1. ด�านการพัฒนาสวนสวยแห�งการเรียนรู�คู�ความเพลิดเพลิน

องคการสวนพฤกษศาสตรไดทำการรวบรวมพรรณไมประจำถ่ิน (endemic) พรรณไมหายาก (rare) และพรรณไม
ใกลสูญพันธุของประเทศไทย (endangered) มารวบรวมไวเพื่อการอนุรักษ และจัดปลูกแสดงใหเปนหมวดหมู 
ตามหลกัวชิาการ ตามหลกัอนกุรมวธิานพชื และในรปูแบบตางๆ เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานพชืสำหรบัประชาชน ดงันี ้

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

• การจดัทำโรงเรอืนอนรุกัษพชืหนิปนูแหงแรก
ของไทย ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

 ปจจุบนัสงัคมพืชบนเขาหนิปนูในประเทศไทย
กำลังถูกคุกคามอยางหนักจากกิจกรรมของมนุษย เชน 
การทำเหมืองหินปูนเพ่ือผลิตซีเมนต การจุดไฟเผาวัชพืช
ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและลุกลามขึน้สูเขาหนิปนู การเก็บหา
ซือ้ขายไมปาหายากจากเขาหนิปนูซึง่นยิมใชในงานจัดสวน

หรอืเพือ่การสะสม โดยเฉพาะปรง (Cycads) จนัผา (Dracaena) และไมโขด (caudex plant) ซึง่ถกูลักลอบเกบ็ออกจาก
ระบบนิเวศเขาหินปูนเปนจำนวนมาก 

 องคการสวนพฤกษศาสตรไดเล็งเห็นความสำคัญดานการอนุรักษพืชที่มีแหลงอาศัยตามเขาหินปูน จึงได
จำลองระบบนิเวศเขาหินปูนขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เพื่อการอนุรักษและจัดแสดงพืช 
ทีไ่ดจากการเกบ็สำรวจจากภูเขาหนิปนูทัว่ประเทศ นบัเปนโรงเรือนจดัแสดงพชืและระบบนิเวศเขาหินปนูแหงแรกของไทย 
โดยมีการจัดแสดงพืชหายากหลายชนิด ไดแก พืชวงศชาฤๅษี (Gesneriaceae) เชน เศวตแดนสรวง (Paraboea 
middletonii) พืชกลุมจันผา (Dracaena) เชน จันผา (Dracaena cambodiana) จันแดง (D. jayniana) จันกวี  
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(D. kaweesakii) และจันหอม (D. yuccifolia) กลุมกลวยไมเขาหินปูน เชน รองเทานารีชนิดตางๆ กลุมประทัดดอย  
(Agapetes) เชน ประทดัอางขาง (Agapetes megacarpa) ขาวเยน็ (A. parishii) สะเมก็หรอืแมวไม (A. lobbii) สะเภาลม  
(A. hossiana) กลุมเทียนโขด (Impatiens) หลากชนิด รวมทั้งไมหายากในพระนาม เชน โมกราชินี (Wrightia sirikitiae) 
นครินทรา (Trisepalum sangwaniae) และเครือเทพรัตน (Thepparatia thailandica) ปจจุบัน โรงเรือนพืชหินปูนแหงนี้
มีการรวบรวมพืชหายากเพื่อการอนุรักษและจัดแสดงไวมากกวา 150 ชนิด จาก 40 วงศ 

 
• การจัดทำสวนไทยและหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ สวนพฤกษศาสตรเซเชลส สาธารณรัฐ

เซเชลส 
 ประเทศสาธารณรัฐเซเชลสเปนหมูเกาะท่ีตั้งอยูทางดานตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย ในป พ.ศ. 2557  

ถือเปนวาระครบรอบ 25 ป แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเซเชลส 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี กระทรวงการตางประเทศ โดยความรวมมือจากองคการสวนพฤกษศาสตร 
จึงไดจัดทำโครงการจัดตั้งสวนพรรณไมไทยและหองปฏิบัตกิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตรเซเชลส 
กรุงวิคตอเรีย สาธารณรัฐเซเชลส อ.ส.พ. ไดสงนักพฤกษศาสตร นักพืชสวน และนักภูมิทัศน ไปรวมในการวางแผน
จัดทำมุมพรรณไมไทยในสวนพฤกษศาสตรเซเชลส ประกอบไปดวยเสนทางไมดอกหอม มุมพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ 
และมุมจัดแสดงกลวยไมที่มีการกระจายพันธุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน วานเพชรหึง และกลวยไม
ลูกผสมหลากหลายสายพันธุ สวนพรรณไมไทยในเซเชลสแหงนี้จะเปนแหลงที่ชาวเซเชลสและนักทองเที่ยวตางชาติ 
ไดมีโอกาสสัมผัสและรูจักพรรณไมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางใกลชิด 

 สำหรบัหองปฏบิตักิารเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่พชื (Plant Tissue Culture Laboratory) นัน้ องคการสวนพฤกษศาสตร
ไดสงทีมงานผูเช่ียวชาญไปดำเนินการจัดต้ัง โดยใชครุภัณฑและอุปกรณวิทยาศาสตรทำในประเทศไทย ซึ่งถือวา 
เปนหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแหงแรกและแหงเดียวในสาธารณรัฐเซเชลส ที่ตอไปจะมีบทบาทสำคัญ 
ในการเพาะเล้ียงขยายพันธุและอนุรักษพืชเมืองและพืชหายากของเซเชลสตอไป 

 ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  
ไดเดินทางไปรวมในพิธีเปดสวนพรรณไมไทยและหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ สวนพฤกษศาสตรแหงชาติ  
สาธารณรัฐเซเชลส อยางเปนทางการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมและพลังงาน สาธารณรัฐเซเชลส  
ใหเกียรติเปนประธานในพิธี 

 สัญลักษณที่ถูกนำมาใชแสดงความรวมมือ
ของทั้งสองประเทศ เปนรูปชางไทยในมะพราวแฝด ที่
ถูกตกแตงดวยไมประดับอยางสวยงามอยูบนเนิน Mont 
Fleuri ทีผู่สญัจรไปมามองเห็นไดอยางชดัเจน ชาวเซเชลส
ไดตั้งชื่อใหกับสัญลักษณนี้วา “El-Coco” ยอมาจาก 
Elephant – Coco de Mer ซึ่งจะเปนตัวแทนของ
มิตรภาพอันยั่งยืนของทั้งสองประเทศสืบไป 

 นอกจากนี้แลว องคการสวนพฤกษศาสตร 
ยังไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรการเพาะขยายพันธุ
และการอนุรักษพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือใหกับเจาหนาท่ี
ของสวนพฤกษศาสตรเซเชลส ณ สวนพฤกษศาสตร 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ อีกดวย 
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• 1 ใน 10 สดุยอดสิง่มชีวีติชนดิใหมของโลก 2014 คนพบโดยนักพฤกษศาสตร อ.ส.พ. 
 ตนจันกวี หรือ มังกรกวีศักดิ์ (Kaweesak’s Dragon Tree) เปนพืชชนิดเดียวท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปน  

1 ใน 10 สุดยอดส่ิงมีชีวิตชนิดใหมของโลกป ค.ศ. 2014 โดยตัวแทนผูเชี่ยวชาญท่ัวโลกจากส่ิงมีชีวิตชนิดใหม
ประมาณ 18,000 ชนิด ที่มีการคนพบในป ค.ศ. 2013 ท้ังนี้ สถาบันการสำรวจชนิดพันธุสากล International Institute 
for Species Exploration (IISE) แหงสหรัฐอเมริกา ไดมีการประกาศอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2014 
กอนวันคลายวันเกิดของบิดาแหงงานอนุกรมวิธาน (คาโรลัส ลินเนียส) เพียง 1 วัน 

 จันกวี หรือ มังกรกวีศักดิ์ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dracaena kaweesakii Wilkin & Suksathan คนพบโดย  
ดร.จอหน วิลคิน แหงสวนพฤกษศาสตรหลวงคิว สหราชอาณาจักร ดร.ปยเกษตร สุขสถาน แหงองคการสวนพฤกษศาสตร
และนายกวีศักดิ์ กีรติเกียรติ มีการกระจายพันธุ ณ บริเวณยอดเขาหินปูนในจังหวัดเชียงราย เลย และลพบุรี จันกวี
เปนพชืกลุมเดยีวกนักบัตนจนัผา (Dracaena cambodiana) ตนเลือดมงักร (Dracaena cinnabari) และตนมงักรคานารี  
(Dracaena draco) ลกัษณะเปนไมยนืตนสงูถงึ 12 เมตร ลำตนขนาดใหญกวา 2 คนโอบ แตกกิง่กานมากกวา 100 ยอด 
ใบแคบสั้นมีแถบสีขาวที่ขอบใบ ดอกสีครีมและมีกานเกสรเพศผูสีสมแดง ทั้งนี้ตัวอยางตนแบบ (type specimens) 
ของจันกวีถูกเก็บรักษาไวที่หอพรรณไม สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม หอพรรณไม 
กรมอุทยานแหงชาติฯ กรุงเทพฯ และที่หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรหลวงคิว สหราชอาณาจักร 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
ในปงบประมาณ 2557 สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา ในพระราชดำริ ไดดำเนินการปรับปรุงพ้ืนที่จัดแสดง 

พรรณไมวงศขงิ-ขา และวงศกระดงังา และจดัแสดงพรรณไมวงศสับปะรดสี เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู จัดเพิ่มพื้นที่รองรับ
กิจกรรมทางดานนันทนาการ ปรับปรุงภูมิทัศนภายในสวนฯ ไดแก บริเวณหนาปายทางเขาสวนฯ และจุดชมวิวที่ 2 
เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวเขาเย่ียมชมสวนฯ เพิ่มจุดถายรูป เพ่ือรองรับและสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 
ที่เขามาเยี่ยมชมสวนฯ 

 

 ปจจุบันจันกวีอยูในภาวะถูกคุกคามในธรรมชาติเพราะถูกลักลอบ 
นำออกจากปาเพ่ือใชเปนไมประดับ รวมท้ังถิ่นท่ีอยูถูกทำลายจากการทำเหมือง
หินปูนซีเมนต แตเปนท่ีนายินดีวาจันกวีสวนหน่ึงไดรับการอนุรักษไวภายในเรือน
รวบรวมพืชเขาหินปูน ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม  
ซ่ึงสามารถออกดอกและติดเมล็ดไดดี พรอมสำหรับการขยายพันธุตอไป สามารถ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต http://www.esf.edu/top10/default.htm 
และผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ Paul Wilkin, Piyakaset Suksathan, 
KaweesakKeeratikiat, Peter van Welzen & Justyna Wiland-Szymanska  
(2013). “A new species from Thailand and Burma, Dracaena kaweesakii 
Wilkin & Suksathan (Asparagaceae subfamily Nolinoideae)”. PhytoKeys, 26: 
101-112. 
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สวนพฤกษศาสตรระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ในปงบประมาณ 2557 สวนพฤกษศาสตรระยอง ไดดำเนินการรวบรวมพรรณไมทองถิ่น ไดแก พรวด ยางนา 

ตะเคียนทอง เสม็ดขาว กระจูด หมอขาวหมอแกงลิง ฯลฯ และนำมาทำการเพาะขยายพันธุ เพื่อการอนุรักษและ 
จัดแสดงสรางแหลงเรียนรูสำหรับประชาชน มีการพัฒนาฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำ สรางฐานการเรียนรูธรรมชาติ 
ปรับปรุงพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสำคัญ เพื่อรองรับ
จำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ป 

สวนพฤกษศาสตรระยองไดดำเนินการเผยแพรความรูสูประชาชนในภาคตะวันออก ผานโครงการถายทอด
ความรูดานพืชเพ่ือการอนุรักษฯ โครงการสงเสริมการเรียนรูและการทองเท่ียวเชิงพฤกษศาสตรไดทุกฤดู โครงการ
สงเสริมการเรียนรูและการรับผิดชอบตอสังคม และโครงการศูนยบริการขอมูลทางพฤกษศาสตรเพื่อประชาชน 

 

สวนพฤกษศาสตรขอนแกน อำเภอพล 
จังหวัดขอนแกน 

ในปงบประมาณ 2557 สวนพฤกษศาสตร
ขอนแกนไดมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหเปน
แหลงเรียนรูดานสมุนไพร มีการจัดแสดงพืชสมุนไพร 
พืชผักสวนครัว จัดทำฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
มีการเพาะขยายพันธุไมจำนวน 30,512 ตน และ
แจกจายพันธุไมพื้นเมืองเพื่อปลูกคืนสูธรรมชาติ 
จำนวน 15,457 ตน 

สวนพฤกษศาสตร ขอนแกนไดทำการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหสวนฯ เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง
โดยรวมโครงการประชาสมัพนัธอำเภอยิม้ จงัหวดัยิม้ 
เปนประจำทุกเดือน และใหความรวมมือกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ
จัดทำฝายก้ันน้ำตามอำเภอตางๆ ในจังหวัดขอนแกน 
ใหความรวมมือกับเรือนจำอำเภอพลในการพัฒนา
บริเวณพ้ืนท่ีอางเก็บน้ำชุมชน และจัดปลูกหญาแฝก 
เพื่ออนุรักษดินและน้ำ 
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สวนพฤกษศาสตรพระแมยา อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 

ในป พ.ศ. 2557 สวนพฤกษศาสตรพระแมยา 
อยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน 
โดยไดดำเนินการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนภายใตแนวคิด
“ตนไมกับวัฒนธรรม” (Green Heritage) ใหสอดคลอง
กับอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดยบรรจุในแผนใหมี
พรรณไมที่โดดเดน เชน พรรณไมในประวัติศาสตร  
พรรณไมในวฒันธรรม พรรณไมในพทุธประวตั ิพรรณไม
ดอกหอม เปนตน ในปงบประมาณ 2557 น้ัน ไดทำการ
ออกแบบในระยะที่ 1 เสร็จเปนที่เรียบรอย และไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2558 เพ่ือ
ดำเนินการจัดสรางในระยะที่ 1 โดยวางเปาหมาย 
ในการพัฒนารวมท้ังสิ้นเปนระยะเวลา 5 ป (ตั้งแต
ปงบประมาณ 2558-2562) 

ในดานการรวบรวมพรรณไมนัน้ สวนพฤกษศาสตร
พระแมยาไดรวบรวมพรรณไมเพื่อการอนุรักษและ 
จัดแสดง ไดแก ตาลโตนด พันธุบัว พันธุไมดอกหอม 
เปนตน รวมถึงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกใหตระหนักถึง
คุณคาของทรัพยากรพืช 

 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระ อำเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 องคการฯ อยูระหวาง
ดำเนินการขออนุญาตใชที่ดินจากกรมปาไม เพ่ือพัฒนา 
ใหเปนศูนยการเรียนรูทางดานพฤกษศาสตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพบนเกาะ และระบบนิเวศทางทะเล 
อีกทั้งเปนศูนยอนุรักษพันธุพืชในระดับภูมิภาค นอกจากนี้  
ไดมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหแกเยาวชนและ
ประชาชน โดยจัดนิทรรศการใหความรู รวมท้ังเขารวมกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญตางๆ เพื่อเผยแพรความรูทางดาน
พฤกษศาสตรใหกับผูสนใจทั่วไป 
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2. ด�านการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู� เผยแพร�และถ�ายทอดองค�ความรู�สู�ประชาชน

การจัดอบรม ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้ 
• หลักสูตรนักพฤกษศาสตรทองถิ่น รุนที่ 19 ระหวางวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2558 มีผูเขาอบรมจำนวน  

65 คน 
• หลกัสูตรถายภาพทางพฤกษศาสตร (การถายภาพทางธรรมชาติวทิยา) เมือ่วนัท่ี 14 และ 19 พฤศจกิายน 

2556 ผูเขาอบรมจำนวน 103 คน 
• หลักสูตรวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระหวางวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 มีผูเขาอบรมจำนวน 52 คน 
• หลกัสูตรอนุกรมวธิานพชืเบือ้งตน รุนที ่7 ระหวางวนัท่ี 24-28 มนีาคม 2557 มผีูเขาอบรมจำนวน 43 คน 
• หลกัสตูรอนกุรมวธิานพชืขัน้สงู (การระบุชนดิพชื) รุนที ่3 ระหวางวนัท่ี 21-25 เมษายน 2557 มผีูเขาอบรม

จำนวน 32 คน 
• หลกัสตูรความหลากหลายของพืชกบัสิง่แวดลอม กจิกรรมยวุทตูสวนพฤกษศาสตร ระหวางวนัที ่ 21-22, 

28-29 ธันวาคม 2556 และวันที่ 4-5 มกราคม 2557 มีผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 303 คน 
• หลักสูตรการดำรงชีวิตของพืช เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีผูเขาอบรมจำนวน 73 คน 
• หลักสูตรคายเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 3-4 และ 7-8 กรกฎาคม 2557 มีผูเขาอบรม

จำนวน 80 คน 
 

จดับรรยายใหความรูทางวชิาการ ดำเนินการจัดบรรยายวิชาการ จำนวน 6 ครั้ง ไดแก 
• ทำหนังสืออยางไรใหเขาถึงใจผูอาน รูจักเขา-รูจักเรา ศาสตรและศิลปของการผลิตหนังสือ เมื่อวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2556 โดย นางสาวกาญจนา เอนออน บรรณาธิการสำนักพิมพบานและสวน และนางสาวอุไร  
จิรมงคลการ บรรณาธิการฝายไมประดับ สำนักพิมพบานและสวน 

• อาหารจากดอกไม เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2556 โดย นางพูลทรัพย เจตลีลา 
• วาดภาพดอกไม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 โดย นางพูลทรัพย เจตลีลา 
• ตามรอยศาสตราจารย ดร.สงา กบัการศกึษาพฤกษศาสตรพืน้บาน เนือ่งในวนัสถาปนาครบรอบปที ่ 22 

องคการสวนพฤกษศาสตร เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2557 โดย ดร.ทิวา สรรพกิจ รศ.ดร.สุรีย ภูมิภมร และนายวิทยา 
ปองอมรกุล 

• ขอปฏิบัติในการนำเขา-สงออก และการแลกเปล่ียนพรรณพืช เพื่อการศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2557 โดย นายเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร หัวหนาดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงใหม 

• การสงออกไมหัวเมืองรอนไปตางประเทศ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดย นางสาวดวงเดือน กุสาวดี 
กรรมการผูจัดการ บริษัท เชียงใหมปทุมวดี จำกัด 

 

จดันทิรรศการ 
จัดนิทรรศการภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จำนวน 4 ครั้ง ไดแก 
• “ขิงขาเพื่อชีวิต เขาหินปูน และพืชทนแลง” ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557 
• “คุณคาพฤกษศาสตรพื้นบาน” วันที่ 7-30 เมษายน 2557 
• “พฤกษศาสตรพื้นบาน 6 ชาติพันธุ” ระหวางวันที่ 7 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2557 
• “ไดโนเสารกาฬสนิธุแอวเชียงใหม มวนใจกบัสวนพฤกษศาสตร” ระหวางวนัท่ี 20 สงิหาคม – 5 กนัยายน 2557 

โดยรวมกับพิพิธภัณฑสิรินธร กรมทรัพยากรธรณี 
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จัดนิทรรศการภายนอกพื้นที่สวนพฤกษศาสตร จำนวน 6 ครั้ง ไดแก 
• “ภูมิปญญาพืชสมุนไพร” ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ Convention Center IMPACT เมืองทองธานี 

Hall 9 จังหวัดปทุมธานี 
• “พืชภูมิปญญา” ระหวางวันที่ 1-3 ธันวาคม 2556 ณ โครงการเจเจมารเก็ต จังหวัดเชียงใหม 
• “อนรุกัษกลวยไมแบบบรูณาการ” ระหวางวนัท่ี 21-23 ธนัวาคม 2556 ณ เขือ่นศรีนครนิทร อำเภอศรีสวสัดิ ์

จังหวัดกาญจนบุรี 
• “พฤกษศาสตรพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ินของไทล้ือ” ระหวางวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 

2557 ณ สวนเทิดพระเกียรติ สวนไมงามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
• “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” ระหวางวันท่ี 21-23 พฤษภาคม 

2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ 
• “พืชภูมิปญญา” ระหวางวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
 

ความรวมมอืทางดานวชิาการ 
ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานเครือขายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

องคการสวนพฤกษศาสตร ไดมีการดำเนินการดานตางๆ ดังนี้ 
การจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเฉพาะทางและศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 4 ครั้ง ไดแก 
• การอบรมเรื่อง “เทคนิคในการสกัดและวิเคราะหคุณสมบัติและโครงสรางทางเคมีของพืช” ณ The Kochi 

Prefectural Makino Botanical Garden ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันที่ 4 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2557 
• การอบรม “Workshop on Biodiversity and Tropical Ecology” ระหวางวันที่ 17-19 กันยายน 2557  

ณ สวนพฤกษศาสตรสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร การพัฒนาบุคลากร และประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 

7-11 กันยายน 2557 ณ สวนพฤกษศาสตรสิบสองปนนา และสวนพฤกษศาสตรคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
• ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร การพัฒนาบุคลากร และประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 

7-11 กันยายน 2557 ณ สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร และการเดนส บาย เดอะเบย ประเทศสิงคโปร 
 
การรวมออกสำรวจพันธุไม จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสามารถจัดเก็บขอมูล จัดทำตัวอยางพรรณไมแหง และบันทึก

ขอมูลลงฐานขอมูลพรรณไม จำนวน 1,963 ตัวอยาง ดังนี้ 
• สำรวจพันธุไมครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ณ อทุยานแหงชาตนิทัมาทงั (Natma Taung National Park, Chin State) 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร รวมกับสวนพฤกษศาสตรมากิโนะ (Makino Botanical Garden) ประเทศญ่ีปุน และ
กรมปาไม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ระหวางวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ – 21 มนีาคม 2557 และวนัท่ี 19 เมษายน – 
2 พฤษภาคม 2557 ไดตัวอยางพรรณไม 1,329 ตัวอยาง 

• สำรวจพันธุไม ครั้งที่ 3 และ 4 ณ สวนพฤกษศาสตรผาตัดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 และวันท่ี 15-24 กรกฎาคม 2557 ไดตัวอยางพรรณไม  
634 ตัวอยาง 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ รวมมือกับ บริษัท อุตสาหกรรม
เครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ในการพัฒนาเทียนหอมและน้ำมัน
หอมระเหย (Oil Diffuser) จากน้ำมันเสม็ดขาวและน้ำมัน 
ตะไครตน ภายใตชื่อ "Highland and the Sea" เพื่อพัฒนา 
ตอยอดเปนผลติภณัฑสำหรบัวางจำหนายในรานขายของท่ีระลกึ
ขององคการสวนพฤกษศาสตร 

 

ผลงานทางวิชาการ 
การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ ในป 2557  

ไดดำเนินการรวมสนับสนุนการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ จำนวน 3 ครั้ง ไดแก 

• การจัดประชมุ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ระหวางวันที่ 21-23 
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ โดยรวมกับสำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจำนวน 500 คน 

• สนับสนุนการจัดอบรม “Extended 
Taxonomic Capacity Building for Sustainable 
Use of Biodiversity : Bryophytes, Pteridophytes
and Economically-Important Insects (Predators
and Parasitoids)” ในระหวางวันที่ 1-5 กันยายน 
2558 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
จังหวัดเชียงใหม โดยรวมกับ ASEAN Centre  
for Biodiversity และสำนักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งมีผูเขารวม

อบรมจำนวน 21 คน จาก 9 ประเทศ 
 

• จัดอบรมหลักสูตร Botanical Garden Training Program 2014 ระหวางวันที่ 2-29 มิถุนายน 2557  
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน 
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ ผูเขาอบรมไดแก เจาหนาท่ี 
สวนพฤกษศาสตรจากสาธารณรัฐเซเชลส และเจาหนาที่องคการสวนพฤกษศาสตร จำนวน 17 คน 

 
เขารวมประชมุวชิาการนานาชาติทางพฤกษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 4 ครัง้ ไดแก 
• การประชุม 5th International Barcode of Life Conference และรับการฝกอบรม International 

Training Course on DNA Barcoding Informatics and Laboratory Protocols ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน
2556 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• การประชุม Workshop on Biodiversity Conservation and Management ในวันที่ 6-23 พฤศจิกายน 
2556 ณ South China Botanical Garden เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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• การประชุม “The 3rd Xishuangbanna International Symposium Botanical Gardens and Climate 
Change” วันที่ 13-16 มกราคม 2557 ณ เมืองสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
• การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาล สำหรับพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากร

พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม 
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2557 ณ เมืองพยองซาง สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 6 ครั้ง ไดแก 
• นำเสนอผลงานทางวิชาการ (Poster Presentation) เรื่อง Simulium (Asiosimulium) furvum, A New 

Species of Black Fly (Diptera : simuliidae) from Thailand ในงานประชุม Joint International Tropical 
Medicine Meeting 2013, ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 

• นำเสนอผลงานทางวิชาการ (Poster Presentation) ในงานประชุม 14th Congress of the International 
Society of Ethnobiology ระหวางวันที่ 1-7 มิถุนายน 2557 ณ เมือง Bumthang ประเทศภูฏาน โดยนำเสนอ 
ผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร ดังนี้ 

 - Uses of Zingiberaceae in Peninsular Thailand. 
 - Ethnobotany of the Karen in Sobmoei District, Mae Hong Son Province. 
• นำเสนอผลงานทางวิชาการ (Poster Presentation) เรื่อง “Building Thailand National Insect 

Collection – Queen Sirikit Botanic Garden, Entomology Section (QSBGE)” ในการประชุมวชิาการนานาชาติ 
SPNHC Conference 2014 จัดโดย The Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC), 
American Museum of Natural History ในระหวางวันที่ 22-27 มิถุนายน 2557 ณ National Museum Wale  
สหราชอาณาจักร 

• นำเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ เรือ่ง "The Life History of Common Giant Terrestrial Firefly, 
Lamprigera Tenebrosus (Coleoptera : Lampyridae) in Thailand" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Firefly 
International ระหวางวนัที ่11-15 สงิหาคม 2557 ณ University of Florida in Gainesville รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา 
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• นำเสนอผลงานในการประชุม “16th Flora of Thailand Conference” ระหวางวันที่ 7-12 กันยายน 
2557 ณ สวนพฤกษศาสตรคิว สหราชอาณาจักร จำนวน 3 เรื่อง ไดแก 

 1) ดร.ปยเกษตร สุขสถาน นำเสนอผลงานเร่ือง "Limestone Plants Conservation at QSBG" 
 2) นางรัชชุพร สุขสถาน นำเสนอผลงานเรื่อง "Chemical Composition, Antibacterial Property and 

Molecular Identification of Hedychium J. Konig" 
 3) ดร.สนัต ิวฒัฐานะ นำเสนอผลงานเร่ือง "Mistaken Identities, Mismatched Shoots and Cryptic Taxa : 

Resolving Species Boundaries in the Genus Nervilia (Orchidaceae) in Tropical Asia" 
• นำเสนอผลงาน (Poster Presentation) เรื่อง Effectiveness of Blue Vanda Orchid Conservation 

through Community Involvement in Chiang Mai, Thailand ในงาน กลวยไมโลก ครั้งท่ี 21 (21st World Orchid 
Conference) ที่ Garden Court Sandton City เมืองโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต เมื่อวันท่ี 9-14 กันยายน 
2557 และไดรับรางวัลโปสเตอรยอดเยี่ยม 

 
การเผยแพรผลงานทางวชิาการและโครงการวจิยั

ดานพฤกษศาสตร จำนวน 15 เรื่อง ไดแก 
1. Pedersen, H.Æ. & Watthana, S. 2013. 

Flora projects as drivers of research on multiple 
aspects of biodiversity exemplified by the treatment 
of the orchidaceae for Flora of Thailand. Proceedings 
of the 20th World Orchid Conference. Singapore, 
2011, pp. 128-131. 

2. Watthana, S., Srimuang, K. & Pedersen, 
H.Æ. & 2013. Biological studies in Sirindhornia : 
revealing the nature of three terrestrial orchid species 
on the Thai Red List. Proceedings of the 20th World 
Orchid Conference. Singapore, 2011, pp. 149-152. 

3. Srimuang, K., Bänziger, H., Pedersen, H.
Æ. & Watthana, S. 2013. Carpenter Bees and the 
Orchid of a Princess : Natural Pollination of Sirindhornia 
monophylla in Thailand. Taiwania 58(3) : 163-170. 

4. Wilkin, P., Suksathan, P., Keeratikiat, K., 
Welzen, P.V., & Wiland-Szymanska, J. 2013. A new 
species from Thailand and Burma, Dracaena 
kaweesakii Wilkin & Suksthan (Asparagaceae subfamily 
Nolinoideae). PhytoKeys 26 : 101-112. 

5. Nikolov, L.A., Endress, P.K., Sugumaran, 
M., Sasirat, S., Vessabutr, S., Kramer, E.M. & Davis, 
C.C. 2013. Developmental origins of the world’s 
largest flowers, Rafflesiaceae. PNAS Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United 
State of America 110(46) : 18578-18583. 

6. Lindsay, S., Middleton, D.J. & Suksathan, 
P. 2013. Tectaria remotipinna (Tectariaceae), a new 
record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 
41 : 39-40. 

7. Tovaranonte, J., Blach-Overgaard, A., 
Pongsattayapipat, R., Svenning, J.-C., & Barfod, A.
S. 2013. Distribution and diversity of palms in a 
tropical biodiversity hotspot (Thailand) assessed by 
species distribution modeling. Nordic Journal of 
Botany 31 : 001-011. 

8. Songsawatkiat, S., Baimai, V., Saeung, A., 
Thongsahuan, S., Otsuka, Y., Srisuka, W., & 
Choochote, W. 2013. Cytogenetic, hybridization and 
molecular evidence of four cytological forms of 
Anopheles nigerrimus (Hyrcanus Group) in Thailand 
and Cambodia. Journal of Vector Ecology : 266-276. 

9. Wijit, A., Saeung, A., Baimai, V., Otsuka, Y., 
Thongsahuan, S., Taai, K., Srisuka, W., Songsawatkiat, 
S., Sor-suwan, S., Hempolchom, C., Somboon, P., 
& Choochote, W. 2013. DNA barcoding for the 
identification of eight species members of the Thai 
Hyrcanus Group and investigation of their stenogamous
behavior. Comptes Rendus Biologies 336 : 449-456. 

10. Saeung, A., Hempolchom, C., Yasanga, T., 
Otsuka, Y., Thongsahuan, S., Srisuka, W., Chaithong, 
U., Taai, K., Somboon, P., & Choochote, W. 2013. 
Scanning electron microscopy of Anopheles hyrcanus 
group (Diptera : Culicidae) eggs in Thailand and  
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an ultrastructural key for species identification. 
Parasitology Research. 

11. Tangjitman, K., Wongsawad, C., Winijchaiyanan, 
P., Sukkho, T., Kamwong, K., Pongamornkul, W., & 
Trisonthi, C. 2013. Traditional knowledge on medicinal 
plant of the Karen in northern Thailand : A comparative 
study. Journal of Ethnopharmacology 150 : 232-
243. 

12. Hempolchom, C., Otuska, Y., Baimai, V., 
Thongsahuan, S., Saeung, A., Taai, K., Srisuka, W., 
Somboon, P., & Choochote, W. 2013. Development 
of a multiplex PCR assay for the identification of 
eight species members of the Thai Hyrcanus Group 
(Diptera : Culicidae). Appl Entomol Zool 48 : 469-
476. 

 

13. Suksathan, R., Anuntalabhochai, S., 
Jampeetong, A., Sookkhee, S., & Chansakaow,  
S. 2014. A Phylogenetic Analysis of Thai Hedychium 
(Zingiberaceae) and Development of SCAR Markerfor 
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe. Chiang 
Mai J. Sci. 41(2) : 286-297. 

14. Vanijajiva, O., Pornpongrungrueng, P.,  
& Pongamornkul, W. 2014. Kleinia grandiflora  
(Asteraceae : Senecioneae), a species and genus 
newly discovered in Thailand. Phytotaxa 159(1) : 
017-022. 

15. Puripunyavanich, V., La-ongsri, W., 
Boonsirichai, K., & Chukiatman, P. 2014. Nymphaea 
siamensis, the New Species of Waterlily in Thailand. 
Acta Horticulturae 1035 : 87-97. 

3. ด�านการศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ�พืชเพื่อเป�นฐานในการพัฒนาท่ีย่ังยืน

สำรวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข�อมูลความหลากหลายทางด�านพืช 
นักวิชาการของ อ.ส.พ. ไดทำการเก็บตัวอยางพรรณไมแหง รวมท้ังแลกเปล่ียนตัวอยางกับหอพรรณไมอื่นๆ 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือรวบรวมไวเปนตัวอยางอางอิงทางพฤกษศาสตรไวท่ีหอพรรณไม สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยในป 2557 มีตัวอยางแหงเพิ่มข้ึน จำนวน 9,768 หมายเลข จากพันธุไม 283 ชนิด  
รวมเปนจำนวนตัวอยางพรรณไมสะสมท้ังสิ้น 73,339 หมายเลข เปนตัวอยางพรรณไมแหงท่ีไดจากการแลกเปล่ียน 
จำนวน 3,464 ตัวอยาง และตัวอยางพรรณไมแหงที่ไดจากการสำรวจภายใตโครงการสำรวจพรรณไมขององคการ
สวนพฤกษศาสตร จำนวน 6,304 ตัวอยาง ประกอบดวย 

 
1. ชุดโครงการสำรวจความหลากหลายของพืชในภาคเหนือ ไดแก 
 • โครงการความหลากหลายของพืชมีทอลำเลียงบริเวณเขาหินปูน 

ในอุทยานแหงชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เก็บตัวอยางไดทั้งส้ิน 776 หมายเลข 
พบพืชชนิดที่สำคัญ อาทิ จันหนู (Dracaena kaweesakii) มะยมหิน (Phyllanthus 
mirabilis) และเครือเทพรัตน (Thepparatia thailandica) 

 • โครงการความหลากหลายของพืชมีทอลำเลียงบริเวณเขาหินปูน 
ในอุทยานแหงชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแมฮองสอน เก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 
700 หมายเลข พบพืชชนิดท่ีอยูในบัญชีรายชื่อพืชท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ (Thailand 
Red Data : Plants) จำนวน 3 ชนิด ไดแก เทียนภูหลวง (Impatiens phuluangensis) 
กอแดง (Castanopsis kingiana) และวานแมยับ (Iris colletii)  

Impatiens phuluangensis 
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 • โครงการความหลากหลายของพืชมีทอลำเลียงบริเวณเขาหินปูน 
ในอุทยานแหงชาติภูซาง จังหวัดพะเยา เก็บตัวอยางไดทั้งส้ิน 520 หมายเลข 
พบพชืชนดิทีอ่ยูในบญัชรีายชือ่พืชทีเ่ส่ียงตอการสูญพันธุ (Thailand Red Data : 
Plants) จำนวน 3 ชนิด ไดแก จาฮอมเชียงดาว (Strobilantthes chiangdaoensis 
Terao) ดาดหอย (Paraboea glabra (Ridl.) B.L. Burt) เถากนปดถ้ำ (Stephania 
tomentella Forman) เปนพืชหายาก 13 ชนิด และพืชเฉพาะถิ่น 6 ชนิด 

 

Phyllanthus mirabilis 

2. โครงการศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชวงศในประเทศไทย ทำการทบทวนพืชในวงศพุทรา โดยการ
เก็บตัวอยางสกุล Gouania spp. จำนวน 3 ชนิด สกุล Ziziphus spp. จำนวน 9 ชนิด สกุล Hovenia จำนวน 1 ชนิด 
สกุล Ziziphus จำนวน 5 ชนิด สกุล Ventilago จำนวน 2 ชนิด 

3. โครงการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤกษศาสตรพืน้บานของกลุมชาตพินัธุ ทำการศกึษาในพืน้ทีอ่ำเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน โดยการเก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 458 หมายเลข โดยพบพืชท่ีใชประโยชนเพิ่มขึ้นอีก 79 ชนิด  
และขอมูลการใชประโยชนเพิ่มขึ้น 111 ขอมูล พบพืชที่ใชประโยชนทั้งหมดรวม 290 ชนิด 

 และจัดทำทะเบียนตัวอยางพันธุไมแหง จากโครงการสำรวจพรรณไมภายในองคการสวนพฤกษศาสตร  
จัดเก็บขอมูลพืชบนฐานขอมูล และตรวจสอบระบุชื่อจากผูเชี่ยวชาญจากหอพรรณไมตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
จำนวน 9,768 หมายเลข 283 ชนิด 

โครงการความหลากหลายของแมลงในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ�แมลง 
สวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ องคการสวนพฤกษศาสตรไดมีความรวมมือทางวิชาการระหวาง
ประเทศดานการศึกษาวจิยัแมลงในระหวางป พ.ศ. 2547-2550 กบั The Natural History Museum of London (NHM) 
และไดดำเนินโครงการ Thailand Insect Group for Entomological Research (TIGER) ภายใตความรวมมือระหวาง 
Kentucky University, USA กรมอทุยานฯ และสวนพฤกษศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ เพ่ือวางรากฐานการจดัเก็บ 
ตัวอยางและการบริหารงานพิพิธภัณฑแมลงท่ีไดมาตรฐานสากล รวมท้ังชวยในการวิจัยจำแนกชนิดพันธุแมลงท่ีพบ
ในพ้ืนที่อุทยานตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อขยายงานศึกษาวิจัยดานแมลง และจัดสรางพิพิธภัณฑแมลงเพ่ือเปนแหลง
รองรับการจัดเก็บตัวอยาง และใชอางอิงทางอนุกรมวิธานตอไป โดยในป 2557 มีตัวอยางแหงที่ลงทะเบียน 
ในฐานขอมูลแมลง และจัดเก็บในพิพิธภัณฑแมลงทั้งหมด 6,127 หมายเลข และจำแนกตัวอยางแมลงระดับวงศ 
ได 120 วงศ (family) 

 

ศกึษาวจิยัเพ่ือการอนรุกัษพรรณไมทีก่ำลงัถกูคกุคาม ประกอบดวย 

โครงการอนุรักษ�กล�วยไม�แบบบูรณาการ ระยะท่ี 3 ดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ 2557-2561 :  
1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2561) 

กลวยไมปาเปนทีน่ยิมในวงการคาเพือ่ปลกูประดบัหรอืใชเปนตนพนัธุ และถกูลกัลอบนำออกมาจากแหลงกำเนดิ
ตามธรรมชาติเปนจำนวนมากจนอาจเสี่ยงตอการสูญพันธุ องคการสวนพฤกษศาสตรมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ
กลวยไมพื้นเมืองของไทยในสภาพนอกถ่ินที่อยูอาศัย (ex situ conservation) และขยายพันธุเพื่อเปนแหลงพันธุกรรม
สำรอง และเพือ่นำกลวยไมเหลานีก้ลบัคนืสูแหลงธรรมชาตติอไป นกัวชิาการขององคการสวนพฤกษศาสตรไดดำเนนิการ
อนุรักษกลวยไมอยางบูรณาการ โดยมีการสำรวจเก็บตัวอยางศึกษาขอมูลในธรรมชาติรวมถึงรวบรวมชนิดพันธุไว 
ในโรงเรือน (living collection) และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro collection) มีการ
จัดทำธนาคารเมล็ดพันธุกลวยไม (orchid seed bank) และศึกษาวิจัยเชื้อพันธุไมคอรไรซาในกลวยไม (orchid 
mycorrhiza collection) เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการนำกลับคืนสูธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการสงเสริมการปลูกเล้ียง
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กลวยไมปาแบบมีสวนรวมกับชุมชนบานปงไคร จังหวัดเชียงใหม เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
กิจกรรมเหลาน้ีเปนการดำเนินงานตามกลยุทธท่ัวโลกสำหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy for Plant Conservation : 
GSPC) โดยเฉพาะในเปาหมายท่ี 8 คือ 75% ของพืชท่ีเส่ียงตอการสูญพันธุ มีการเก็บรักษาไวในสภาพ ex situ 
collection โดยเฉพาะในประเทศที่เปนแหลงกำเนิด และ 20% ของชนิดพันธุพืชดังกลาวถูกบรรจุใหอยูในโปรแกรม
การนำกลับคืนสูธรรมชาติ (https://www.cbd.int/gspc/targets.shtml) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำทะเบียนเครื่องหมาย
พันธุกรรมกลวยไมไทยเพื่อเปนหลักฐานยืนยันถิ่นกำเนิดของชนิดพันธุนั้นๆ ในประเทศไทย และสามารถประยุกตใช
ในการระบุชนิดของพืชแตละชนิดซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธทั่วโลกวาดวยการริเริ่มทางอนุกรมวิธาน (Global 
Taxonomy Initiative) อันเปนแนวทางใหภาคีอนุสัญญา CBD นำไปปฏิบัติเพ่ือชวยกันอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพอีกดวย การดำเนินงาน 6 กิจกรรม ภายใตโครงการอนุรักษกลวยไมแบบบูรณาการนี้จะมีการเชื่อมโยงและ
จัดการขอมูลของกลวยไมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
ตอไป 

1. โครงการศึกษาและสำรวจทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา 
 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของกลวยไมที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ ตลอดจนรวบรวม

ภาพและจัดทำคำบรรยายลักษณะของกลวยไมเพ่ือจัดทำฐานขอมูล มีการสรางเครือขายงานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก สถาบันวิจัยปาไม ประเทศเมียนมาร และ
สวนพฤกษศาสตรมากิโนะ ประเทศญี่ปุน ในการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของกลวยไมในสภาพธรรมชาติและลักษณะ
ทางชีววิทยาของกลวยไมบางชนิด โดยเฉพาะชนิดพันธุที่กำลังถูกคุกคาม เพ่ือใหเขาใจถึงการดำรงชีวิตในธรรมชาติ 
อันจะไดนำไปปรับใชในการอนุรักษอยางยั่งยืน ในปงบประมาณ 2557 ไดดำเนินการศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยา
การสืบพันธุของสิงโตนิพนธ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และเอ้ืองมือชะนี ในปาธรรมชาติ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม และยังไดทำการสำรวจขอมูลชนิดกลวยไมที่พบตามสวนผลไมที่อยูใกลปาธรรมชาติ ในจังหวัดจันทบุรี 
สามารถสำรวจ รวบรวมภาพและขอมูลของกลวยไมแตละชนิดไดอยางตอเนื่อง โดยไดรวบรวมภาพกลวยไมทั้งใน
สภาพธรรมชาติและท่ีรวบรวมไวในโรงเรือนกลวยไมไดไมต่ำกวา 100 ชนิด จัดทำคำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ได 50 ชนิด พรอมทั้งจัดทำตนฉบับสำหรับการเผยแพรในวารสารนานาชาติ เรื่อง “First record of Cremastra Lindl. 
(Orchidaceae) in Myanmar” สำหรับตีพิมพในวารสาร Acta Phytotaxonomica et Geobotanica  

2. ไมคอรไรซาในกลวยไม 
 กลวยไมเปนพืชที่มีเมล็ดขนาดเล็กเปนผงคลายฝุน ภายในมีอาหารสะสมนอยหรือแทบไมมีเลย และ

ใบเลีย้งไมเจรญิ ในธรรมชาตจิงึจำเปนตองมรีาไมคอรไรซาซึง่จะมเีสนใยเจรญิเขาไปในเมลด็และใหสารอาหารทีจ่ำเปน
สำหรับการงอกและเจริญเติบโตของกลวยไม ชวยทำใหเมล็ดกลวยไมงอกและเจริญเติบโตตอไปได การศึกษาวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อแยกราไมคอรไรซาจากกลวยไมโดยหาวิธีจัดเก็บที่เหมาะสมและอนุรักษไวควบคูกับเมล็ดกลวยไม
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป ในปงบประมาณ 2557 ไดดำเนินการแยกและเพาะเลี้ยงราไมคอรไรซาจาก 
รากกลวยไมที่ไดจากโรงเรือนจัดแสดงกลวยไม สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
จากตวัอยางรากกลวยไม 16 ชนดิ สามารถแยกเช้ือราได 30 isolates และไดคดัเลือกเชือ้ท่ีแยกไดจำนวน 10 isolates 
เปนตัวแทนเพื่อทดสอบวิธีการเก็บเชื้อราไมคอรไรซาจำนวน 6 วิธี คือ การเก็บเชื้อราใน PDA slant การเก็บเชื้อรา
ดวยเมล็ดขาวบารเลย การเก็บเช้ือราดวยกระดาษกรอง การเก็บเช้ือราแบบ agar strips การเก็บเช้ือราในน้ำกล่ัน 
และการเก็บเชื้อราใน 10% Glycerol โดยมีการทดสอบความมีชีวิตของเชื้อท่ีเก็บรักษา 2 ครั้ง ที่ระยะ 3 เดือน และ  
6 เดือน พบวา ที่ระยะเวลา 3 เดือน การเก็บเช้ือราดวยกระดาษกรองมีอัตราการรอดของเช้ือมากท่ีสุด (100%)  
รองลงมาคือการเก็บเชือ้ราในน้ำกล่ัน (90%) การเกบ็เชือ้ราดวยเมล็ดขาวบารเลย (80%) การเกบ็เชือ้ราแบบ agar strips 
(70%) สวนการเก็บเชื้อราใน PDA slant และ 10% Glycerol มีอัตราการรอดของเชื้อต่ำที่สุดคือ 60% การเก็บเชื้อรา
ดวยกระดาษกรองสามารถเก็บรักษาเชื้อไดดีที่สุด เมื่อเวลาผานไป 6 เดือน เชื้อรายังคงมีอัตราการรอดเทากับ 100% 
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นอกจากน้ียังทดสอบความสามารถในการสงเสริมการงอกของเมล็ดกลวยไมกาเรการอนสองสี (Cymbidium bicolor) 
กบัเช้ือราทดสอบท่ีแยกไดจำนวน 17 เชือ้ คอื เชือ้หมายเลข 615/3, 615/4, 616/2, 618/2, 618/3, 619/1, 620/1, 036/1, 
036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 038/1, 038/2, 112/1, 112/2 และ 112/6 จากการทดลองพบวาเชื้อทดสอบดังกลาว
ไมสามารถสงเสริมการงอกของเมล็ดกลวยไมกาเรการอนสองสี อยางไรก็ตามจะตองมีการทดสอบกับเช้ือทดสอบอ่ืนๆ 
หรือเมล็ดกลวยไมชนิดอ่ืนตอไป 

3. การเก็บกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อ 
 การเพาะเมล็ดกลวยไมบนอาหารสังเคราะหในสภาพปลอดเช้ือเปนวิธีที่สามารถขยายพันธุกลวยไม 

เพื่อการอนุรักษไดอยางมีประสิทธิภาพ การเพาะเมล็ดกลวยไมบนอาหารสังเคราะหจะไดตนจิ๋วเปนจำนวนมาก  
ซึ่งจะมีการคัดไวสำหรับเปนตนพันธุในสภาพปลอดเชื้อสำหรับการอนุรักษในระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยใชวิธีการ
ชะลอการเจริญเติบโตในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเก็บรักษาพันธุไดนานและประหยัดทรัพยากรตามความเหมาะสม 
ของกลวยไมแตละชนิด ขอดีของการอนุรักษตนพันธุในสภาพปลอดเชื้อคือ สามารถนำไปใชประโยชนไดทันทีโดยการ
ทวีจำนวน ในปงบประมาณ 2557 นี้ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดเพาะเมล็ดจากกลวยไมพื้นเมืองจำนวน  
30 ชนิด และทวีจำนวนไดรวม 21,210 ตน ดังนี้ 1) เอื้องตีนจิ้งจก (Acampe ochracea) 2) จุกพราหมณ (Acriopsis 
indica) 3) เอื้องนมหนู (Acriopsis liliafolia) 4) เอื้องไผแคระ (Arunida graminifolia) 5) เข็มมวง (Ascocentrum 
ampullaceum) 6) ตานขโมย (Bromheadia finlaysoniana) 7) สงิโตเคราดำ (Bulbophyllum pennicillium) 8) เอือ้งลำเทียน 
หรือเอื้องเทียน (Coelogyne brachyptera) 9) เอื้องเทียนสม (Coelogyne fuscescens) 10) เอื้องเทียนนอย หรือ
เอื้องหินเลย (Coelogyne lacteal) 11) เอื้องเทียนรองกลา (Coelogyne rongklaensis) 12) เอื้องคำฝอยปาย  
(Dendrobium brymerianum) 13) เอื้องเงินแดง (Dendrobium cariniferum) 14) เอื้องคำ (ตาดำ) (Dendrobium 
chrysotoxum Var. suavissium) 15) เอ้ืองสายน้ำนม (Dendrobium lyanthum) 16) เอื้องสายสามสี (Dendrobium 
crystallinum) 17) แววมยุรา (Dendrobium fimbriatum) 18) สายสุริยา (Dendrobium hunryi) 19) เอ้ืองผ้ึง (Dendrobium 
lindleyi) 20) คร่ังสายส้ัน (Dendrobium parishii) 21) เอ้ืองมือชะนี (Dendrobium senile) 22) หวายอำโบ (Dendrobium 
umbonatum) 23) ครั่งแสด (Dendrobium unicum) 24) ทำทาน (Eria paviculata) 25) เอื้องขาไกคอลาย (Flickingeria 
albopurpuea) 26) เอือ้งแขงไกปา (Flickingeria fimbriata) 27) ผเีส้ือนอย (Phalaenopsis parishii) 28) เอือ้งลำตอกราย  
(Pholidota convallariae) 29) เอ้ืองระยาทอง (Robiquetia succisa) 30) เข็มเหลือง (Vanda testacea) 

4. พัฒนาศักยภาพในการปลูกเลี้ยงกลวยไมปาแบบมีสวนรวมของชุมชนบานปงไคร ตำบลโปงแยง 
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นเปนหน่ึงในปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหเกิด
ผลสำเร็จและมคีวามย่ังยนื ในขณะเดียวกนัชมุชนทองถ่ินควรไดรบัความรูดานการอนุรกัษอยางถกูตองตามหลักวชิาการ
จึงจะไดเขาใจถึงการดูแลรักษาและใชประโยชนทรัพยากรอยางย่ังยืน ในปงบประมาณ 2557 นักวิชาการ อ.ส.พ.  
มีการเตรียมความพรอมในดานพื้นที่และเพิ่มจำนวนตนกลาทดลอง สนับสนุนตนพันธุและวัสดุอุปกรณในการเพาะ
ขยายพันธุกลวยไมของชุมชนบานปงไคร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 (1) เตรียมตนกลากลวยไม 3 ชนดิ ไดแก เอื้องผึ้ง เอื้องคำ และฟามุย โดยการนำฝกมาเพาะเพ่ิมจำนวน
ในสภาพปลอดเชื้อ 

 (2) สนับสนุนการกอสรางโรงเรือนกลวยไม ขนาด 4 X 8 เมตร จำนวน 1 โรงเรือน ในพื้นที่หมูบานปงไคร 
เพื่อใชสำหรับทำการทดลองปลูกเลี้ยงกลวยไมในวัสดุปลูกเลี้ยงกลวยไม 3 ชนิด ที่ไดจัดเตรียมตนกลา 

 (3) ใหคำปรกึษาและสงเสรมิเรือ่งการปลูกเล้ียงกลวยไมรวมกบัชมุชนปงไครและสนับสนนุตนพันธุฟามุย จำนวน 
1,050 ตน ใหกับกลุมอนุรักษกลวยไมของหมูบานปงไคร เพื่อปลูกเลี้ยงและสวนหนึ่งนำปลอยคืนสูปาธรรมชาติ 
ในพื้นที่บานปงไคร และสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการเพาะขยายพันธุกลวยไมของกลุมอนุรักษกลวยไมในหมูบาน 
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 (4) สนบัสนนุการประชาสัมพนัธและสงเสรมิกจิกรรมของชุมชนปงไคร ในการอนุรกัษกลวยไมโดยการนำคณะ
จากหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ไดแก สำนักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
(สพร.) และเจาหนาท่ีสวนพฤกษศาสตรเซเชลส และคณะนักศกึษาปริญญาโท จากสถาบันบณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. ทะเบียนเครื่องหมายพันธุกรรมกลวยไมไทย 
 การจัดทำทะเบียนพืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงตอการสูญพันธุ รวมทั้งพืชทองถิ่นท่ีหายากหรือมีศักยภาพ 

ทีจ่ะนำไปใชพฒันาเชิงเศรษฐกิจ เปนสิง่สำคัญเพ่ือรองรับการเขาถงึทรัพยากรและการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
ภายใตกตกิาของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ การใชรหสัพนัธกุรรมเพือ่ยนืยนัการมอียูจรงิของพชืนัน้ๆ 
รวมท้ังใชในการระบุชนิดของพืช โดยการหาไพรเมอรที่เหมาะสมเพ่ือหาลำดับเบสท่ีเปนเคร่ืองหมายพันธุกรรม 
ในการระบุชนิด เปนเทคนิคที่ใชในการจัดทำทะเบียนดังกลาว องคการสวนพฤกษศาสตรใหความสำคัญในการจัดทำ
ทะเบียนกับกลวยไมพื้นเมืองของไทยเปนหลัก เพื่อใหไดตัวอยางแตละชนิดที่มาจากประชากรหลายแหลง แลวจัดทำ
ลำดับเบสมาตรฐานที่เปนตัวแทนของแตละชนิดตอไป ในปงบประมาณ 2557 นี้ นักวิจัยไดหาไพรเมอรที่เหมาะสม
ในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอจากปฏิกิริยา PCR เพื่อใชในการหารหัสพันธุกรรมกลวยไม 2 สกุล คือ Vanda และ 
Rhynchostylis รวม 65 ตวัอยาง จาก 14 ชนดิ ไดแก Vanda bensonii, V. brunnea, V. coerulea, V. coerulescence,  
V. cristata, V. denisoniana, V. lilacina, V. liouvillei, V. pumila, V. testacea, Rhynchostylis coelestis, R. gigantea,  
R. gigantean และ R. retusa 

 ผลการศึกษาพบวา ไพรเมอรทีเ่หมาะสมซ่ึงทำใหเกดิแบนดของดีเอ็นเอชัดทีส่ดุคอื คูไพรเมอร 390f + 1326R  
(matK) และคูไพรเมอร rbcLa_f + rbcL_ajf634R (rbcL) โดยอุณหภูมิที่เหมาะสม (annealing temperature) ของ
ไพรเมอรทั้งสองนี้ คือ 49.4ºC และ 57.5ºC ตามลำดับ แสดงใหเห็นวา ไพรเมอรทั้งสองตัวนี้มีประสิทธิภาพในการ 
ใชหาลำดับเบส และบงบอกความแตกตางของกลวยไมแตละชนิดในสกุลนี้ได สวนในสกุล Rhynchostylis พบวา 
ไพรเมอร 390f + 1326R (matK) ไดผลที่ไมดีนัก โดยเกิดแบนดของดีเอ็นเอนอยและไมชัดเจน ซึ่งอาจตองทดสอบ
พืชในสกุลนี้กับไพรเมอรอื่นๆ ตอไป 

6. ธนาคารเมล็ดพันธุกลวยไมไทย 
 เพื่อการอนุรักษชนิดพันธุกลวยไม ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ตามขอแนะนำของคณะผูเชี่ยวชาญ 

ดานกลวยไมของ IUCN (Orchid Specialist Group of IUCN) ในการประชุม World Orchid Conference ที่ไมอามี 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไดแนะนำใหมีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุกลวยไมโดยมีวัตถุประสงคหลักในการอนุรักษกลวยไม 
ทั่วโลก ธนาคารเมล็ดพันธุจัดไดวาเปนการอนุรักษที่คุมคาเน่ืองจากประหยัดพ้ืนที่และคาใชจาย โดยสามารถ 
เก็บเมล็ดจำนวนมากไวไดในพ้ืนที่จำกัด เมล็ดกลวยไมสวนใหญมีคุณสมบัติในการจัดเก็บอยูในประเภทท่ี 2 คือ  
มีความทนทานตอการสูญเสียความช้ืนในเมล็ด แตมีความเฉพาะเจาะจงตอระดับอุณหภูมิในการมีชีวิตรอด ดังนั้น 
จึงมีการเก็บรักษาเมล็ดกลวยไมไวในอุณหภูมิตางๆ ตั้งแตประมาณ 4ºC ในตูเย็น ต่ำกวา 0ºC ในตูแช จนถึง 
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุภายใตสภาพเย็นยิ่งยวด (cryopreservation) ในไนโตรเจนเหลวท่ีมีอุณหภูมิ –196ºC  
ซึ่งเมล็ดที่มีการจัดเก็บไวจะมีการทดสอบความมีชีวิตหรือเปอรเซ็นตการงอกเปนระยะๆ 

 ในปงบประมาณ 2557 ไดทำการทดลองจัดเกบ็เมล็ดกลวยไมในสภาพปลอดเช้ือ ทีอ่ณุหภมู ิ4ºC และ 25ºC 
ไดจำนวน 30 ชนิด จากนั้นนำมาทดสอบความงอกทุกๆ 6 เดือน โดยหลังจากเก็บรักษา 6 เดือน มีเมล็ดงอกจำนวน 
9 ชนิด ทั้งที่ 4ºC และ 25ºC และหลังจากเก็บรักษา 12 เดือน มีเมล็ดงอกลดลงเหลือจำนวน 7 ชนิด ทั้งที่ 4ºC  
และ 25ºC และไดทำการทดสอบเก็บรักษาเมล็ดที่อุณหภูมิ –15ºC 4ºC และ 25ºC ในกลวยไมเอื้องจำปา  
Dendrobium moschatum และรองเทานารีคางกบ Paphiopedilum callosum พบวา ในรองเทานารีคางกบกอน 
และหลังการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน ไมพบการงอกของเมล็ด ในสวนของเอ้ืองจำปา พบวา 
กอนและหลังการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน ยังคงมีเปอรเซ็นตการงอกดี 
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โครงการอนุรักษ�และฟ��นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม�ท่ีเส่ียงต�อการสูญพันธุ� 
ปรง (Cycads) ในประเทศไทยท้ัง 12 ชนิด อยูในสถานภาพท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุโดยมีสาเหตุมาจากแหลง 

ที่อยูอาศัยถูกทำลาย และบางชนิดถูกลักลอบขุดเอาตนขนาดใหญออกจากปาไปเปนไมประดับเปนจำนวนมาก  
จนเหลือตนที่สามารถแพรกระจายพันธุไดนอย เปนเหตุใหประชากรออนแอ และอาจสูญพันธุไปจากทองถิ่น 
ในอนาคต องคการสวนพฤกษศาสตรไดใหความสำคัญกับการอนุรักษปรงในประเทศไทย และไดทำการรวบรวมพันธุ
ปรงไวแลว 10 ชนิด (คิดเปน 83.3% ของชนิดที่พบในประเทศ) ทำใหมีพันธุกรรมสำรองรักษาไวสำหรับนำไปฟนฟู
ประชากรธรรมชาติตอไป ในปงบประมาณ 2557 ไดดำเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุปรงและนำมาเพาะขยายพันธุ 
พรอมท้ังลงทะเบียนอยางเปนระบบ เพ่ือเพ่ิมจำนวนตนหรือพันธุกรรมในการอนุรักษนอกถิ่นอาศัย จาก 7 แหลง
พันธุกรรม 

สำหรับการนำปรงไปคืนถิ่น ในปงบประมาณ 2557 ไดเลือกชุมชนบานกองแหะ ตำบลโปงแยง อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานนำรอง โดยนำปรงมะพราวเตาไปทดลองปลูกคืนถิ่นเดิมที่เก็บเมล็ดมาขยายพันธุ 
จำนวน 50 ตน อีกทั้งยังไดติดตามผลหลังนำปรงนาไปคืนถิ่นท่ีปาชุมชนบานหนองผำ อำเภอดอยหลอ จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งพบวายังมีอัตราการรอดสูงหลังนำไปคืน 1 ป ทั้งนี้จะเห็นไดวา กิจกรรมอนุรักษโดยการนำปรงคืนถิ่น
รวมกับชุมชนแบบบูรณาการนี้ นอกจากจะเปนการฟนฟูเพ่ิมจำนวนตนปรงในแหลงที่อยูตามธรรมชาติแลว  
ยังเปนการสรางจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรทองถิ่นใหกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนพันธมิตรรวมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสูการลดอัตราการสูญพันธุของพืชใกลสูญพันธุของประเทศ 
ตอไป 

 

ศกึษาวจิยัเพ่ือพฒันาศักยภาพพันธุพชื 
โครงการปรับปรุงสายพันธุ�พืชเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด�านเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลเอ้ืองพราว เพื่อใหไดสายพันธุใหมที่เหมาะสมตอการเปนไมดอก  

ไมประดับ และเพื่อพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ โดยทำการศึกษาคูผสมในเอื้องพราวจำนวนท้ังสิ้น 5 ชนิด คือ Phaius 
tankervilliae, P. takeoi, P. mishmensis, P. indochinensis, P. flavus จากการทดลองไดลูกผสมที่ไดจากการพัฒนา
สายพันธุกลวยไมสกลุเอ้ืองพราวจำนวน 3 คู 
คือ ลูกผสมระหวาง Phaius tankervilliae X 
Calanthe cardioglossa ลูกผสมระหวาง 
Phaius tankervilliae X Phaius takeoi และ
ลูกผสมระหวาง Phaius tankervilliae X Phaius 
mishmensis และพบลูกผสมสายพันธุใหม 
ที่ตอไปอาจจะทำการจดทะเบียนลูกผสมกับ 
Royal Horticulture Society (RHS) 

และนอกจากน้ีไดดำเนินการศึกษาวิจัย
ดานการปลูกเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือเพ่ือ
เปนขอมูลในการเพาะขยายพันธุในอนาคต 
จำนวน 5 รายการ ไดแก 
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1. การศกึษาสตูรอาหารทีเ่หมาะสมสำหรบัการงอกของเมลด็ของกลวยไมเอือ้งพราว (Phaius tankervilliae  
(Banks ex Heritier) Blume) และเอื้องพราวดง (Phaius mishmensis) ในสภาพปลอดเช้ือ พบวาสูตรอาหาร 
ที่มีความเหมาะสมตอการเพาะเมล็ดกลวยไม P. tankervilliae และกลวยไม P. mishmensis ในสภาพปลอดเช้ือ คือ
อาหารวุนดัดแปลงสูตร Vacin and Went (1949) เสริมจุลธาตุและอินทรียสารของสูตร Murashige and Skoog  
(1962) เนื่องจากมีอัตราการงอกสูงสุดรอยละ 50.8 และ 48.4 ตามลำดับ 

2. การศกึษาผลของกลวยหอมบดและผงถานตออตัรารอดและการเจริญเตบิโตของโปรโตคอรมเอือ้งพราว 
(Phaius tankervilliae (Banks ex Heritier) Blume) และกลวยไมดง (Phaius mishmensis) ในสภาพปลอดเช้ือ 
พบวาโปรโตคอรมของกลวยไมเอ้ืองพราวที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ที่เติมกลวยหอมบด 100 กรัมตอลิตร และ
ผงถาน 2 กรัมตอลิตร มีอัตรารอด จำนวนการเกิดใบ และจำนวนการเกิดรากของโปรโตคอรมสูงสุด คือมีอัตรารอด
รอยละ 100 จำนวนการเกิดใบ 3.28 ใบ และจำนวนการเกิดราก 3.00 ราก ตามลำดับ 

3. การศกึษาผลของปริมาณนำ้ตาลซโูครสตอการเจรญิเตบิโตของตนออนเอือ้งพราว (Phaius tankervilliae  
(Banks ex Heritier) Blume) จากการทดลองพบวา การไมเติมน้ำตาลซูโครสลงในอาหารท่ีทำการเพาะเล้ียง  
ตนออนมีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยตนออนของเอื้องพราวมีจำนวนใบ ความยาวใบ ความกวางใบ จำนวนราก และ
ความยาวราก สูงท่ีสุดคือ มีจำนวนใบเฉลี่ย 3.37 ใบ ความยาว 2.10 เซนติเมตร ความกวาง 0.53 เซนติเมตร 
จำนวนรากเฉลี่ย 7.80 ราก และมีความยาว 2.53 เซนติเมตร ตามลำดับ 

4. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงตาขางของกลวยไมเอื้องพราว
ลกูผสมในสภาพปลอดเช้ือ พบวา TDZ ทีร่ะดบัความเขมขน 1 มลิลกิรมัตอลิตร รวมกบั 2, 4–D ทีร่ะดบัความเขมขน 
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร มีจำนวนยอดมากที่สุดคือ 3.08 ยอด สวนความยาวยอด พบวา TDZ ที่ระดับความเขมขน  
1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2, 4–D ที่ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร มีความยาวยอดมากที่สุดคือ  
1.20 เซนติเมตร 

5. ผลของวสัดปุลกูตออตัรารอดและการเจรญิเตบิโตของกลวยไมสกลุเอือ้งพราวลกูผสม พบวาวสัดปุลกู
ที่มีสวนผสมของดิน ปุยคอก แกลบเผา ในอัตราสวน 2 : 1 : 1 มีอัตรารอด ความสูง จำนวนใบ ความยาวใบ และ
ความกวางใบดีทีส่ดุ คอื มอีตัรารอดรอยละ 93.33 มคีวามสูง 7.34 เซนติเมตร มจีำนวนใบ 6.65 ใบ มคีวามยาวใบ 
15.20 เซนติเมตร และมีความกวางใบ 4.4 เซนติเมตร ตามลำดับ 

 

โครงการศึกษาองค�ประกอบทางเคมีฤทธิ์ทางชีวภาพ 
พืชสกุลมหาหงส (Hedychium) อยูในวงศ Zingiberaceae เปนพืชลมลุกอายุหลายป มีเหงาใตดิน มักมีดอก 

ที่ใหกลิ่นหอม จึงนิยมนำมาปลูกเปนไมประดับ นอกจากน้ียังมีการนำไปใชประโยชนทางดานเภสัชกรรมและ 
เวชสำอางทั้งในและตางประเทศ โดยมีรายงานพบคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหย สารสกัดจากใบและเหงา  
ทางดานการออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีบงบอกถึงศักยภาพทางดานเภสัชกรรมและมีแนวโนมท่ีจะสงเสริมเปนผลิตภัณฑ
ทางดานสุขภาพและความงามได อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากพืชสกุลมหาหงสนั้นยังคงมีจำกัด ในประเทศไทย
พบวามีพืชสกุลมหาหงสอยูประมาณ 27 ชนิด จากทั้งหมด 80 ชนิดท่ัวโลก โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะวิจัย 
ใชประโยชนจากพืชสกุลมหาหงสของไทยจำนวน 4 ชนิด ที่ยังไมเคยมีการศึกษาคนความากอน ไดแก มหาหงส
เหลอืง (H. flavescens) ตาเหนิหลวง (H. stenopetalum) ตาเหนิดอยปุย (H. 'DoiPui') และตาเหินขนุสถาน (ตาเหนิภ)ู  
(H. neocarneum) โดยไดทำการศึกษาถึงศักยภาพดานการเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและผลิตภัณฑ 
ตานการอักเสบ นักวิจัยของ อ.ส.พ. ไดทำการศึกษาองคประกอบทางเคมีและกล่ินของน้ำมันหอมระเหยดวย 
วิธีแกสโครมาโทรกราฟ/แมสสเปกโทรเมตรี (GC/MS), ศึกษาองคประกอบทางเคมีพื้นฐานรวมถึงการทดสอบ 
ฤทธิท์างชีวภาพเบ้ืองตน (DPPH assay spray detection) ดวยวธิรีงคเลขผวิบาง (Thin Layer Chromatography ; TLC) 
ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ ไดแก การทดสอบฤทธ์ิตานการอักเสบ (Anti-inflammation activity) ในหนูทดลองดวยวิธี 
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EPP-induced ear edema การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ดวยวิธี DPPH assay, ABTS 
assay รวมถึงการหาปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม (Folin-Cioclateu's phenol reagent) การทดสอบฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition activity) หรือฤทธิ์ยับยั้งความหมองคล้ำและรอยดางดำ และการทดสอบ
ฤทธิ์ตอตานกระบวนการไกลเคชัน (Anti-glycation activity) หรือฤทธิ์ตอตานริ้วรอยและความชรา 

ผลการทดสอบน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชสกุลมหาหงสทั้ง 4 ชนิด เพื่อประเมินศักยภาพในการ 
นำไปประยุกตใช พบวาสวนสกัดที่มีศักยภาพสามารถนำไปใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางที่มีฤทธ์ิ
ชวยตานการอักเสบ ไดแก สวนสกัด Ethyl acetate จากสวนเหงาของ H. neocarneum (% inhibition = 51.16) และ  
H. stenopetalum (% inhibition = 47.67) และสวนสกัดที่มีศักยภาพสามารถนำไปใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ
เครื่องสำอางที่มีฤทธิ์ตอตานอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ยับยั้งความหมองคล้ำและรอยดางดำ และมีฤทธิ์ตอตานริ้วรอยและ
ความชรา ไดแก สวนสกัด Ethanol จากสวนเหงาของ H. stenopetalum, H. neocarneum และ H. flavescens โดย
นำสวนสกดัออกฤทธ์ิของมหาหงสทีม่ศีกัยภาพดังกลาวมาใชเปนสวนผสมในตำรับผลิตภณัฑเครือ่งสำอาง จำนวน 3 ตำรบั 
ไดแก ผลิตภัณฑตานการอักเสบ ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง Day/Night cream และผลิตภัณฑเครื่องสำอาง Face 
serum 

ในปงบประมาณ 2557 ไดทำการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑเบื้องตน และทำการทดสอบความคงตัวทางเคมีและ
กายภาพ (Stability) รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้จะไดทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของตำรับผลิตภัณฑเบื้องตน ประเมินและคัดเลือกตำรับเพ่ือจัดทำผลิตภัณฑ ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ 
วเิคราะหการปนเปอนโลหะหนักและเช้ือจุลนิทรีย ทดสอบความปลอดภัย (การระคายเคืองและความเปนพษิตอรางกาย) 
การทดสอบความพึงพอใจของผลิตภัณฑ รวมถึงการขอจดอนุสิทธิบัตรของผลิตภัณฑดังกลาวในปงบประมาณ 2558 

การศกึษาวิจยัดงักลาวเปนการสนบัสนนุการใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ กอใหเกดิการเพิม่มลูคา
ของทรพัยากรธรรมชาติในทองถิน่ เปนการตอยอดงานวิจยัเชงิพาณชิยกอใหเกดิรายไดแกองคกร และสามารถสงเสรมิ
ธุรกิจชุมชนโดยถายทอดผลงานวิจัยดานเขตกรรมใหชุมชนสามารถปลูกพืชมหาหงสเพื่อเปนการสนับสนุนวัตถุดิบ 
ในการทำผลิตภัณฑ นับวาเปนการสรางรายไดและอาชีพเสริมใหกับชุมชนทองถิ่นอีกดวย 

4. ด�านการส�งเสริมภาพลักษณ�และพัฒนาธุรกิจ

• ด�านจัดหารายได� 
 ในปงบประมาณ 2557 องคการฯ มรีายไดทัง้ส้ินจำนวน 17.032 ลานบาท จากการจำหนายบตัรเขาชมสวน 

จำหนายผลิตภัณฑองคการฯ อาทิเชน เสื้อ กระเปา ปฏิทิน โปสเตอร หนังสือพรรณไม พันธุไม สินคาฝากขายจาก
ชุมชน คาเชาหองประชุม ใหสิทธิเอกชนประกอบกิจการในพื้นที่ และรายไดอื่นๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได จำนวนเงิน (บาท) 

- จำหนายบัตรเขาชมสวน 5,334,990 

- สินคาองคการ/สินคาฝากขาย 6,333,422 

- คาเชาหองประชุม/สถานที่ 303,818 

- ใหสิทธิประกอบกิจการ 4,452,932 

- รายไดอื่นๆ 607,113 

รวม 17,032,274 
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• การส�งเสริมการขาย 
 ไดเขารวมออกบูธจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการทองเท่ียว จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
 - งาน LANNA EXPO 2014 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เพื่อนำ

สนิคาไปจำหนายในราคาพิเศษ ตลอดจนการประชาสัมพนัธกจิกรรมตางๆ ทีน่าสนใจขององคการฯ โดยเนนการสงเสรมิ
การขายสินคาและการบริการ 

 - งานประชุมเมืองไทย มั่นใจ เชียงใหม ของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) หรือ TCEB 

 - งานชางไทย ปางชางแมสา 
 - งานปนเสือเที่ยวสวนสวย 
 - งานเทศกาลรถถีบเชียงใหม 2557 
 

กราฟแสดงการจัดเก็บรายได ป 2557 

• การจัดโปรโมชั่นร�วมกับพันธมิตรธุรกิจ 
 โดยการเขารวมจัดกิจกรรมกับพันธมิตรธุรกิจการทองเท่ียว 

เขตลานนา อาทิ องคการสวนสัตวไนทซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ 
ประชุมแลกเปลื่ยนความคิดเห็นดานการตลาดบริการเพื่อสรางการรับรู
และกระตุนความสนใจ รวมกิจกรรมสงเสริมแนะนำการทองเท่ียวในโครงการ
ตางๆ ของ ททท. การทองเที่ยวและกีฬา สมาคมมัคคุเทศก โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางกระแสการทองเท่ียวชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว 

รวม 

- รายไดอื่นๆ 607,113 

4,452,932 

303,818 

6,333,422 

5,334,990 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 

17,032,274 

- ใหสิทธิประกอบกิจการ 

- คาเชาหองประชุม/สถานท่ี 

- สินคาองคการ/สินคาฝากขาย 

- จำหนายบัตรเขาชมสวน 
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ดานการบรการ
ศูนย�บริการข�อมูลประชาชน

องคการสวนพฤกษศาสตร ไดจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารตาม 
พระราชบัญญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือใหบรกิารตอบขอซกัถาม
สำหรับประชาชนท่ีมาใชบริการ ณ สวนพฤกษศาสตร 4 แหง คือ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา  
ในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตรระยอง และสวนพฤกษศาสตร
ขอนแกน โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 องคการฯ ไดรับรางวัล “หนวยงาน
ตนแบบในการจัดตัง้ศนูยขอมลูขาวสารของหนวยงานของรัฐ ประจำป 2557 
ระดับดี” จากนายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปของการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

อ.ส.พ. ไดจัดทำสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขอมูลขาวผานทางศูนยบริการ
ประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการขอมูลขาวสาร 
ผานระบบ online และสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงมีการจัดนิทรรศการใหความรู 
สูประชาชนภายในศูนยบริการฯ จากการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ 
ผูมาใชบริการศูนยบริการฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 85  
มีความพึงพอใจตอการใชบริการในระดับมาก นอกจากนี้แลวองคการฯ ยังได 
มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรวมฝกอบรม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารทางราชการ  
พ.ศ. 2540 อยางตอเนื่อง 

บทรายงานและการวเคราะห
ของฝายบรหาร (MD&A)
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ได�รบัประกาศนียบัตรหน�วยงานยอดเย่ียมด�านการให�บรกิาร
นักท�องเที่ยว ประจําป� 2014

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
(Queen Sirikit Botanic Garden) ไดรับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการ
ยอดเย่ียม ประจำป 2014 จากเวบ็ไซต Trip Advisor (www.tripadvisor.com) 
ซึ่งเปนเว็บไซตทองเท่ียวท่ีใหญที่สุดในโลกท่ีใหขอมูล ขอเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นจากนักทองเท่ียวหลายลานคน ซึ่งชวยใหนักทองเท่ียววางแผน
และทองเที่ยวทริปที่สมบูรณแบบ 

การให�บริการนักท�องเที่ยว “Smart Garden”

ในปงบประมาณ 2557 องคการสวนพฤกษศาสตร 
ไดจัดทำ “Smart Garden Applications” ซึ่งเปน application 
ที่ชวยสนับสนุนสงเสริมประสบการณการเรียนรูใหมใหผูใช 
Tablet และ Smart Phone สนกุกบัการศกึษาพรรณไมนานาชนิด 
ภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อำเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร
และความหลากหลายทางชีวภาพระดับสากล ผานเทคโนโลยี 
AR หรือ Augmented Reality โดยใชการตูน animation  
เพื่อใหผูสนใจเพลิดเพลินกับการเรียนรูและสามารถนำกลับไป

ดูตอไดทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งผลการสำรวจยอดการ Download  
ในระบบ iOS และ Android พบวามีผูสนใจใชงานระบบท้ังส้ิน 
224 ครั้ง นอกจากนั้นยังไดจัดทำสื่อสิ่งพิมพและวิธีการใชงาน
แจกใหกับผูที่สนใจเพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับ
บุคคลทั่วไปอีกดวย 
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พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติ

องคการสวนพฤกษศาสตรจัดใหมีนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
เพื่อใหบริการความรูทางดานธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ประกอบดวยหองแสดงนิทรรศการ 
3 หอง 16 โซน ดังนี้ 

หองจัดแสดงท่ี 1 : ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวยการจัดแสดง 5 โซน 
หองจัดแสดงท่ี 2 : มหัศจรรยพรรณพืชไทย ประกอบดวยการจัดแสดง 4 โซน 
หองจัดแสดงท่ี 3 : การใชประโยชนจากพืช ประกอบดวยการจัดแสดง 7 โซน 
 

ห�องจัดแสดงท่ี 1 : ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด�วย
การจัดแสดง 5 โซน คือ 

โซน 1 : จัดแสดงหุนจำลองนักพฤกษศาสตร พรอมประวัติ 
การศึกษาทางพฤกษศาสตรของไทย ตั้งแตสมัยอยุธยา 

โซน 2 : จัดแสดงการผจญภัย 10 ปาไทย ผานอุโมงคซึ่งแสดงถึง
ปจจยัความหลากหลายตางๆ จนกอใหเกดิเปนปา 10 ประเภท แปลกตา
กับตนโกงกางยักษจำลอง 

โซน 3 : จัดแสดงมหัศจรรยผึ้งและดอกไม โดยนำเสนอทุกเรื่องราวของผ้ึงไทยผานสื่อผสม ชมการตูน “ดนตรี
น้ำหวานแหงชีวิต” ที่จะทำใหเด็กๆ ไดเขาใจในความสำคัญของผึ้งกับผลผลิตทางการเกษตร 

โซน 4 : จัดแสดงนวัตกรรมจากพรรณไม 
แสดงถึงความสัมพันธที่ลึกซึ้งของมนุษยกับตนไม 
การใชประโยชนพืชของมนุษยจากยุคหินสูปจจุบัน
ผานงานกราฟก หุนจำลอง และการตูนอนิเมชั่น 
การเดินทางของพืชเศรษฐกิจโลกจากถ่ินกำเนิด 
ในธรรมชาติสูแหลงการผลิตที่สำคัญ ซึ่งมีผล 
ตอเศรษฐกิจโลกจากถิ่นกำเนิดในธรรมชาติสูแหลง
การผลิตที่สำคัญ ซึ่งมีผลตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของผูคน นอกจากนี้ ยังมีเกมการปลูกตนไมแบบ
ไฮเทคฯ โดยการใชเงาปลูกตนไมกระทั่งตนไม 
เติบใหญ ผลิดอกออกเมล็ดจนงอกเปนตนได 
อีกครั้ง 

โซน 5 : จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน 
ไดแก เรื่อง “เดือย พืชในวัฒนธรรม” “เมื่อดิน 
มีเกลือ เมื่อพืชทนเค็ม” “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของบัว” “มหัศจรรยแหงแมลง” “สายใย
แหงธรรมชาติ ฝาย & กัญชง” และ “ตามรอย 
นักพฤกษศาสตร” เปนตน 
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ในป 2557 องคการสวนพฤกษศาสตรไดเปดใหบริการ 
ห�องจัดแสดงท่ี 2 : มหัศจรรย�พรรณพืชไทย ซึ่งประกอบด�วยการ 

จัดแสดง 4 โซน คือ 
โซน 1 : แตกตางอยางสมดุล เปนการแสดงใหเห็นวาพืชและแมลง 

เปนสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกตางทั้งสายพันธุ ขนาด รูปราง แตสิ่งมีชีวิตทั้งสอง 
ไดถูกธรรมชาติจับคูใหมีความผูกพันและสรางสรรคอยางสมดุล ทำใหเกิด 
ความหลากหลายทางพืชพรรณ 

โซน 2 : เธอเห็นฉันไหม ในระบบนิเวศเดียวกันแตเมื่อเวลาตางกัน
อยางเชนกลางวันและกลางคืน จะมองเห็นความแตกตางของสัตวและความ
สามารถในการพรางตัว รวมคนหาสัตวเหลานี้ไดจากส่ือมัลติมีเดียที่จำลอง 
สภาพปาอันเปนถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิต โดยการใชมือผานระบบเซนเซอร พรอม
เสียงรองของบรรดาสัตวเหลานั้นดวย 

โซน 3 : สีสันพรรณไม ชมลักษณะตางๆ ของเมล็ด ใบ ดอก ที่มีความ
หลากหลายและแตกตางกันอยางนาอัศจรรยใจ และพบกับเซลลพืชในอุโมงค
เซลล รวมถึงวีดิทัศนเรียนรูการสังเคราะหแสงของพืช 

โซน 4 : มหัศจรรยพรรณพืช พืช ถือเปนส่ิงมีชีวิตที่เปรียบไดดัง “ผูให” 
เพราะมีความแตกตางกันทั้งลักษณะภายนอกและภายในท่ีมหัศจรรยนาคนหา 
ผานศลิปะภาพวาด 3 มติ ิทีม่คีวามสวยงามและนาสนใจของพชืพรรณทีแ่ปลกตา 
เสมือนวาเราเปนสวนหนึ่งของภาพวาดน้ันๆ 

ดานวชาการ
เกษตรอินทรีย�

เกษตรอนิทรยี คอื ระบบการผลิตทีค่ำนงึถงึ
สภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ หลีกเล่ียงการใชสารสังเคราะห
ไมวาจะเปนปุยเคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แตหัน
มาใชอินทรียวัตถุแทน เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุยชวีภาพ เพือ่ปรับปรงุบำรุงดนิใหพชืมคีวามแข็งแรง 

สามารถตานทานโรคและแมลงไดดวยตนเอง ผลผลิตที่ไดจะปลอดจากการมีสารพิษตกคาง ทำใหปลอดภัยทั้งผูผลิต/
ผูบริโภค และไมทำใหสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม 

องคการสวนพฤกษศาสตรไดเลง็เหน็ความสำคญัของการปลกูพชืแบบเกษตรอนิทรยี จงึไดจดัทำศนูยการเรยีนรู
เกษตรอินทรียขึ้น เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจในการทำเกษตรอินทรียไดมา
ศึกษาหาความรูและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งภายในศูนยฯ มีการจัดทำฐานเรียนรูตางๆ เชน 
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การเก็บข�อมูล BG-BASE 

การเก็บขอมูล BG-BASE เปนโปรแกรมหน่ึงท่ีใชบันทึกขอมูล 
ซึ่งองคการสวนพฤกษศาสตรไดใชในการบันทึกขอมูลพันธุไมที่ไดนำมา
เก็บรวบรวมถึงชนิดพันธุ แหลงที่มา เก็บมาเมื่อใด และเก็บรักษาไว  
ณ ที่ใด จำนวนท่ีเก็บรักษาไว รวมถึงรูปภาพประกอบ เพื่อใหงายตอการ
ติดตามเมื่อตองการใชประโยชน 

- การผลิตทำปุยหมัก 
- การทำปุยอินทรียจากมูลไสเดือน 
- การผลิตน้ำสมควันไม 
- การผลิตเช้ือไตรโคเดอรมา 
- การทำน้ำหมัก EM 
- แปลงสาธิตการปลูกพืชอินทรีย และยังมีฐานการเรียนรูตางๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย 
ปจจุบัน สวนเกษตรอินทรีย ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ไดกลายเปนแหลงเรียนรู 

วถิเีศรษฐกิจพอเพยีงใหกบัชุมชนบริเวณโดยรอบ เปนสถานท่ีจดุประกายความคดิใหกบักลุมวัยรุน หนุมสาวคนรุนใหม 
นักเรียนนักศึกษา ใหมีความตระหนักและไดหันมาสนใจการทำเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน 

ประกอบดวยตารางตางๆ ดงันี ้
1. ตาราง ACCESSIONS : จะบนัทกึ

หมายเลขขอมลูนำเขาพนัธุไม (Accession No.) 
ซึ่งเปนตัวเลขประจำตนไมที่เก็บรวบรวมไวใน
องคการสวนพฤกษศาสตร 

2. ตาราง PLANTS : ทำใหทราบวา

พนัธุไมแตละหมายเลขมีกีซ่ำ้ และเก็บรวบรวม
ไวทีไ่หน 

3. ตาราง IMAGES : จะเกบ็ขอมลูรปูภาพของพันธุไมเอาไว 
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ดานบรหาร/ระบบงาน
การสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ

ป 2557 องคการฯ ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการใน 4 กลุมเปาหมาย ดังนี้ 
1. กลุมผูใชบริการเว็บไซตองคการฯ : โดยสำรวจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ขอมูลที่ไดรับ  

มีความเปนปจจุบันทันสมัย นาสนใจ ตรงตามความตองการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 

2. กลุมนักทองเที่ยว : สำรวจความพึงพอใจในดานสภาพแวดลอมและสถานที่ การใหบริการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04 

3. กลุมคณะที่เขามาเยี่ยมชม : สำรวจความพึงพอใจในดานการใหบริการของเจาหนาท่ี/บุคลากรที่ใหบริการ 
กระบวนการ ขัน้ตอนการใหบรกิาร และสิง่อำนวยความสะดวก ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดบัมาก คาเฉล่ีย 3.96 

 

ผลการวเคราะหการดําเนินงานท่ีไมใชการเงน
แผนการดําเนินงานประจําป�ท่ีสําคัญ

โครงการก�อสร�างเส�นทางเดินเหนือ
เรือนยอดไม� (Canopy Walkway) 

ดำเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง โครงการกอสราง
ทางเดินเหนือเรือนยอดไม ซึ่งประกอบไปดวย
เสนทางเดินบนพื้นดิน (Walkway) ผานพืชวงศ
ปาลม เฟน ขงิ-ขา คลา กลวย ไปเชือ่มตอทางเดิน
เหนือระดับเรือนยอดไม (Canopy Walkway) 
ระยะทาง 220 เมตร สูงจากพ้ืนดินประมาณ 
15-20 เมตร ทางเดินเปนโครงเหล็ก Hot Dip 
Galvanized พื้นทางเดินเปนพื้นเหล็กฉีกและ
พ้ืนกระจก ซ่ึงจะแลวเสร็จและสามารถใหบริการ
แกประชาชนไดในปลายป 2558 

 

กลุมผูใชบริการองคการฯ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

- กลุมผูใชบริการ Website มาก 3.85 

- กลุมนักทองเท่ียว มาก 4.04 

- กลุมคณะท่ีเขามาเย่ียมชม มาก 3.96 

สรุป โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจในภาพรวม มาก 3.95 

4. กลุมชุมชน/สังคมรอบขาง : 
โดยสำรวจชมุชนใน 2 พืน้ท่ี ไดแก ตำบล 
แมแรม และตำบลโปงแยง รวม 16 หมูบาน 
ผลการสำรวจชุมชน รอยละ 70.91 ตองการ
ใหองคการฯ สนับสนุนชวยเหลือดานการ
สงเสริมอาชีพและรายไดใหแกชุมชน  

และการมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมดานสังคม/วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน อาทิ การอนุรักษปลูกปาตนน้ำ 
การทำแนวปองกันไฟปา เปนตน 
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โครงการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 
พืชวงศ�ขิง-ข�า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข�า เพ่ือชีวิต”  

(The 7th International Symposium on 
the Family ZINGIBERACEAE : Gingers for 
life) 

เตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติคร้ังสำคัญ
ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งองคการสวน
พฤกษศาสตร ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดประชุม
วชิาการเฉลิมพระเกยีรต ิพชืวงศขงิ-ขา ครัง้ที ่7 “ขงิ-ขา 
เพ่ือชีวิต” เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแหงการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา ในฐานะท่ีทรงเปนบุคคลสำคัญ
ดานการอนุรักษพันธุกรรมพืชของประเทศ การประชุมดังกลาวยังเปนเวทีแลกเปล่ียนองคความรูทางดานการศึกษา
วิจัยพืชวงศขิง-ขา อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกดวย 

การเตรียมความพรอมในปงบประมาณ 2557 ประกอบดวย การจัดใหมีการประชุมคณะทำงานจัดการประชุม
อยางตอเน่ือง และการจัดประชุมระดับภูมิภาค “ขิง ขา อุษาคเนย” ในเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีนักวิชาการ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เขารวมกวา 350 คน 

ผลการวเคราะหการดําเนินงานดานการเงน
ฐานะการเงินป�บัญชี 2557

ในปบัญชี 2557 จากขอมูลงบแสดงฐานะ
ทางการเงินขององคการฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2557 องคการฯ มสีนิทรพัยรวม 584.44 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปบัญชี 2556 เทากับ 39.69 ลานบาท
คดิเปนรอยละ 6.79 โดยมสีาเหตุจากการเพ่ิมขึน้
ของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 41.27 ลานบาท 
และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6.24 ลานบาท  
ในขณะท่ีมีหน้ีสินรวม 464.80 ลานบาท เพ่ิมจาก
ปบัญชี 2556 เทากับ 3.01 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.65 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน สำหรับสวนของทุนน้ัน ในป 2557 
องคการฯ มีสวนของทุนเทากับ 119.64 ลานบาท
เพิม่จากป 2556 จำนวน 36.68 ลานบาท คดิเปน
รอยละ 30.66 

รายการ ป 2556  ป 2557 

- สินทรัพยรวม 544.75 584.44 

- หนี้สินรวม 461.79 464.80 

- สวนของทุน 82.96 119.64 

อัตราสวนหนี้ตอทุน (D/E Ratio) 5.57 3.88 

ทั้งนี้ในปบัญชี 2557 องคการฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอ 

สวนของทุน (D/E Ratio) เทากับ 3.88 โดยมีคาลดลงจากป 2556 
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สภาพคล�องป�บัญชี 2557

องคการฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) ในปบัญชี 
2557 เทากับ 5.05 เทา เม่ือเทียบกับป 2556 
เทากับ 5.57 มีคาลดลง 0.52 เทา เกิดจากการ
ที่มีสินคาคงเหลือลดลงจากป 2556 จำนวน 
0.15 ลานบาท เมื่อพิจารณารวมกับหนี้สิน

รายการ ป 2556  ป 2557 

- สินทรัพยหมุนเวียน 192.62 239.99 

- หนี้สินหมุนเวียน 34.58 47.52 

อตัราสวนสนิทรพัยหมุนเวยีนตอ
หนีส้นิหมุนเวยีน (Current Ratio) 

5.57 5.05 

หมุนเวียนรวมในปบัญชี 2557 องคการฯ มีเจาหน้ีการคาลดลงจากป 2556 จำนวน 0.121 ลานบาท จึงสงผลให
องคการฯ มีอัตราสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่ 5.05 เทา ซึ่งเปนตัวเลขท่ีลดลง 
จากปที่ผานมา 

การบรหารจัดการองคกร

การบริหารความเส่ียง

อ.ส.พ. มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO-ERM และมีการพัฒนาระบบบริหาร 
ความเส่ียงมาอยางตอเน่ือง โดยในป 2557 ไดมีการวิเคราะหความเส่ียงไวอยางครอบคลุม เปาหมาย และยุทธศาสตร 
ขององคการ เพือ่ใหการดำเนินงานขององคกรสามารถดำเนินการใหบรรลุวสิยัทศันและพนัธกจิขององคกรท่ีกำหนดไว 

 
แนวทางการบริหารความเส่ียงของ อ.ส.พ. 
อ.ส.พ. ไดมกีารดำเนินการสรางและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง เพือ่ปลูกฝงในองคกรในระยะยาว โดยมีการ

กำหนดนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ
องคการสวนพฤกษศาสตร และกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติงานดานการบริหารความเส่ียงแบบ
บูรณาการท่ัวทั้งองคกร จัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนาดานการบริหารความเส่ียง และจัดทำสื่อคูมือตางๆ  
เพื่อสรางจิตสำนึกใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะตองบริหารความเสี่ยงตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเครงครัดและตอเนื่องเปนวัฒนธรรมองคกร 

อ.ส.พ. ไดมีการจัดแบงความเส่ียงออก เปน 4 ประเภท ตามหลักการ/แนวทางท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
ประกอบดวยความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการดำเนินงาน (Operation Risk) ดานการเงิน (Financial 
Risk) และดานกฎระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk) และไดจัดทำแผนงาน/มาตรการบริหารความเส่ียงระดับ
องคกรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite) หรืออยูในชวงเบี่ยงเบนของระบบ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) โดยแผนงานและมาตรการบริหารความเส่ียงระดับองคกร ไดผานการอนุมัติ
จากคณะกรรมการองคการ และถายทอดลงสูหนวยงานรับผิดชอบ (Risk Owner) เพื่อนำไปสูการปฏิบัติตอไป 
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โครงสร�างการบริหารความเส่ียงของ อ.ส.พ. 
ในปงบประมาณ 2557 อ.ส.พ. ไดมีการกำหนดโครงสราง หนาท่ี และผูรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

ไวอยางชัดเจน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีอำนาจหนาท่ีในการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของ
องคกร มีคณะทำงานบริหารความเส่ียงประจำสำนัก ทำหนาที่รายงานผลและกลั่นกรองการบริหารความเสี่ยง 
ในระดับสำนัก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการ โดยมีงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
สวนสนับสนุนบริหารจัดการองคกรมีหนาทีป่ระสานงานใหมกีารบริหารความเส่ียงท่ัวทัง้องคกร รวมท้ังมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.พ. ทำหนาที่กำกับดูแลความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง 

ผลการบรหิารความเสีย่ง ป 2557 ในภาพรวม ปจจัยเสีย่งสวนใหญ สามารถวางมาตรการเพือ่ใหลดความเสีย่งได 
แตยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด อ.ส.พ. จึงไดเรงปรับปรุงมาตรการ เพ่ือบริหารความเสี่ยงในป 2558 ตอไป
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคการ 

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

RF1 : ภารกิจองคการไมมีความโดดเดน 
ผลการบรหิารความเสีย่ง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกดิและผลกระทบของความเสีย่งใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว  
อ.ส.พ. จึงไดวางแผน และทบทวนกลยุทธการดำเนินงานอยางตอเนื่องในป 2558 

RF2 : การพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตรแตละแหงใหเปนแหลงเรียนรูไมเปนไปตามเปาหมาย 
ผลการบริหารความเสี่ยง : สามารถลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงใหเปนไปตาม Risk Appetite ที่กำหนดไวได 

RF3 : จำนวนประชาชนที่ไดรับการถายทอดองคความรูดานพืชไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
ผลการบริหารความเสี่ยง : สามารถลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงใหเปนไปตาม Risk Appetite ที่กำหนดไวได 

RF4 : จำนวนชนิดพรรณไมที่รวบรวมไวในสวนพฤกษศาสตรไมเปนไปตามเปาหมาย 
ผลการบรหิารความเส่ียง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกดิและผลกระทบของความเสีย่งใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว เนือ่งจาก
แผนการรวบรวมพรรณไมยงัไมชดัเจน อ.ส.พ. จงึมกีารเรงรดัจดัทำแผนรวบรวมพรรณไมและตดิตามการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 

RF5 : ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจยัดานพฤกษศาสตรทีไ่ดรบัการเผยแพรในวารสารสากลไมเปนไปตามเปาหมาย 
ผลการบริหารความเส่ียง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว 
เนื่องจากบุคลากรทางดานวิชาการมีไมเพียงพอตอเปาหมายการดำเนินงาน ตองทำการปรับปรุงแกไขโครงสรางอัตรากำลัง 
ซึ่งเปนการปองกันความเสี่ยงในระยะยาว 

RF6 : จำนวนประชาชนผูเขาเยี่ยมชมลดลง 
ผลการบริหารความเส่ียง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว 
ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวยังอยูในระดับสูง ตองเฝาระวังและจัดหามาตรการรองรับตอไป 

RF7 : การดำเนินงานโครงการเชิงสังคมไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการบริหารความเส่ียง : สามารถลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงไดต่ำกวาเปาหมายตามคา Risk Appetite  
ที่กำหนดไวมากพอสมควร จึงไมจำเปนตองติดตามในปตอไป 

RF8 : ขาดการบริหารจัดการเชิงรุก 
ผลการบริหารความเส่ียง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว 
ซึ่งองคกรมีการวิเคราะห เพ่ือเรงรัดหามาตรการรองรับในปตอไป 

RF9 : รายไดจากการดำเนินงานประจำปต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว 
ผลการบรหิารความเส่ียง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกดิและผลกระทบของความเสีย่งใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว เน่ืองจาก
ปจจัยภายนอก อ.ส.พ. จึงมีการติดตามเพื่อจัดทำแผนธุรกิจการหารายได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามตอไปอยางตอเน่ือง 

RF10 : การใชจายเงินงบลงทุนลาชาไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว 
ผลการบริหารความเส่ียง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว 
ซึ่งในปตอไป อ.ส.พ. ตองเฝาระวังเพ่ือบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย 

RF11 : กฎระเบียบขาดความชัดเจน และบคุลากรขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบขอบงัคบั 
ผลการบรหิารความเสีย่ง : ยงัไมสามารถลดโอกาสเกดิและผลกระทบของความเสีย่งใหเปนไปตามคา Risk Appetite ทีก่ำหนดไว  
จงึควรมกีารวเิคราะหและควบคุมอยางตอเนือ่งในปตอไป 
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ควบคุมภายใน

อ.ส.พ. มีการนำกระบวนการควบคุมภายในมาใชในการปฏิบัติ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 เพื่อใหการดำเนินงานในทุกภารกิจของ อ.ส.พ.  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน 
ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและประโยชนของการควบคุมภายใน จนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี  
โดยมีนโยบายการควบคุมภายในองคการ และมีงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สวนสนับสนุนบริหาร
จัดการองคกรเปนหนวยงานรับผิดชอบในการประสานงาน และประมวลผลในภาพรวมขององคกร 

อ.ส.พ. มกีารควบคมุภายในในป 2557 โดยมกีารรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุไวเปน  
2 งวด งวดแรก ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 และงวดท่ีสอง (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
โดยมีการติดตามตามแผนการปรับปรุงของงวดกอนจำนวน 26 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการเงิน 2) ดานงบประมาณ  
3) ดานการรายงานการเงิน 4) ดานการพัสดุ 5) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 6) ดานงาน
สารบรรณ 7) ดานงานบริการกลาง 8) ดานงานวิชาการ–หอพรรณไม 9) ดานงานวิจัย 10) ดานหองสมุด 11) ดาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ 12) ดานหองปฏิบัติการ 13) ดานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 14) ดานการดำเนินงานธุรกิจ 
15) ดานการบริหารแผนการลงทุน 16) ดานภูมิทัศน และออกแบบ 17) ดานการจัดสวน 18) ดานขยายพันธุพืช 
เพื่อการจัดแสดง 19) ดานขยายพันธุพืชเพื่อสนับสนุนสวนธุรกิจ 20) ดานดินและวัสดุเกษตร 21) ดานรวบรวมพันธุ
พืช 22) ดานโรคพืชและอนุบาลพันธุไม 23) ดานจักรกลการเกษตร 24) ดานระบบสาธารณูปโภคและชลประทาน  
25) ดานระบบไฟฟา 26) ดานการกอสราง ซึ่งผลการติดตามโดยภาพรวมแลวในดานตางๆ มีการดำเนินงาน 
ตามแผนการปรับปรุงไดครบถวน แตมีบางกิจกรรมท่ีดำเนินการไมแลวเสร็จ เนื่องมาจากขาดผูเชี่ยวชาญ หรือ 
ดานงบประมาณท่ีมีอยูจำกัด เปนตน จึงตองมีการจัดทำแผนการปรับปรุงเพื่อมารองรับการดำเนินงานในดานตางๆ  
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวตอไป 

อ.ส.พ. ไดมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2557 เพื่อใชดำเนินการ 
ในปงบประมาณ 2558 โดยมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานจำนวน 26 ดาน ดังตอไปนี้ 1) ดานการเงิน  
2) ดานงบประมาณ 3) ดานการรายงานการเงิน 4) ดานการพัสดุ 5) ดานนิติกร 6) ดานงานสารบรรณ 7) ดานงาน
บริการกลาง 8) ดานงานวิชาการ–หอพรรณไม 9) ดานหองสมุด 10) ดานพิพิธภัณฑธรรมชาติ 11) ดานหองปฏิบัติการ  
12) ดานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 13) ดานการดำเนินงานธุรกิจ 14) ดานการบริหารแผนการลงทุน 15) ดาน 
ภูมิทัศน และออกแบบ 16) ดานการจัดสวน 17) ดานขยายพันธุพืชเพื่อการจัดแสดง 18) ดานขยายพันธุพืช 
เพื่อสนับสนุนสวนธุรกิจ 19) ดานดินและวัสดุเกษตร 20) ดานรวบรวมพันธุพืช 21) ดานโรคพืชและอนุบาลพันธุไม 
22) ดานจักรกลการเกษตร 23) ดานระบบสาธารณูปโภคและชลประทาน 24) ดานระบบไฟฟา 25) ดานการกอสราง 
26) ดานทรัพยากรมนุษย ซึ่ง อ.ส.พ. จะไดทำการควบคุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวตอไป 

การพัฒนาบุคลากร

สงเสริมใหมีการดำเนินงานเชิงบูรณาการ มีการจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับกระบวนทัศนในการ
ทำงานของบุคลากรทุกระดับ และสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก เพื่อสงเสริมการสราง
ประสบการณและนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานขององคการฯ นอกจากนี้ไดมีการสนับสนุนใหมีกิจกรรมทัศนศึกษา
ดูงานภายในประเทศใหกับพนักงาน/ลูกจาง เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณตรงดวยการเรียนรูจากหนวยงานอ่ืนที่มีการ
ดำเนนิงานทีไ่ดมาตรฐาน สามารถนำความรูและประสบการณทีไ่ดรบัมาปรบัใชกบัการทำงานใหมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 
และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรภายในองคการฯ อีกดวย 
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• การศึกษาดูงาน ไดนำคณะพนักงานและลูกจางจำนวน 40 คน ศึกษาดูงานระหวางวันที่ 16-20 มิถุนายน 
2557 ตามหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร – ศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและ 
ดานการจัดการความรู 

 - ศูนยการเรียนรูบานเปร็ดในจังหวัดตราด – ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการและอนุรักษปาชายเลน, 
การจัดการการทองเท่ียวชุมชนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
• การพัฒนาบุคลากร บุคลากรของ อ.ส.พ. ไดเขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก 

(Public Training) เพื่อพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานตามตำแหนงงาน และมีการจัดอบรมสัมมนา
ภายใน (In-house Training) ตามแผนการฝกอบรม ในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 

 - หลักสูตร “ความรูดานกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ” 
 - หลักสูตร “องคกรแหงความดี” เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร 
 - สมัมนาหวัขอ “บทบาทของคณะกรรมการความปลอดภยัฯ และจติสำนกึดานความปลอดภยัในการทำงาน” 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากร อ.ส.พ. ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดี 
 - การจัดอบรมสัมมนาตามระดับตำแหนง ไดแก หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษยสำหรับผูบริหาร

และผูบริหารสายงาน” ใหกับผูบริหาร และหัวหนาสวนขึ้นไป, หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหาร” ใหบุคลากรระดับ
หัวหนางาน และหลักสูตร “การสรางจิตสำนึกรักองคกร” ใหกับพนักงานระดับปฏิบัติ 

 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการจัดการความรู 
 - ประชุมสมัมนา หวัขอ “แนวทางการจางลูกจางโครงการขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558” 
 - อบรมระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานแกบุคลากรองคการฯ 
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
• กจิกรรมเสริมสรางความสามัคคแีละกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพบุคลากรขององคการสวนพฤกษศาสตร 
 - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ดวยการจัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ีเพื่อเขามาใหบริการตรวจสุขภาพประจำป 

และใหคำปรึกษาดานสุขภาพกับบุคลากรขององคการฯ 
 - กิจกรรมการจัดกีฬาสีเพื่อเช่ือมความสัมพันธและสงเสริมสุขภาพใหกับบุคลากร 
 - กิจกรรมสังสรรคปใหม 
 - การจัดงานมุทิตาจิตใหกับบุคลากรท่ีเกษียณอายุ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ส.พ. มีการดำเนินการดานการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะงานดานเทคโนโลยีโดยจัดใหมีกิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีสนับสนุน 
การดำเนินงานภายในองคกรฯ อยางตอเนื่อง โดยในป 2557 อ.ส.พ. ไดมีกิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อ.ส.พ. ดังตอไปนี้ 

 
ด�านการพัฒนาและบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน 
1. การพัฒนาบำรุงรักษาระบบวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ (Scorecard Cockpit) 
2. ปรบัปรงุระบบทรัพยากรบุคคล (DPIS : Departmental Personal Information System) เปนเวอรชัน่ใหม 1 ครัง้ 
3. ปรับปรุงระบบแชรขอมูล (FTP) โดยเพิ่มพื้นที่การแชรขอมูลจำนวน 500 GB 
4. บำรุงรักษาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-document) ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบ Black office ในงานพัสดุ โดยระบบนี้จะทำงานผานระบบออนไลนสามารถเชื่อมโยง 

กับเครื่องลูกขายไดหลายจุด พรอมระบบแสดงผลการดำเนินงาน 
6. พฒันา KM Website อ.ส.พ. การแบงหมวดหมูระบบบริหารจัดการองคความรู องคการสวนพฤกษศาสตร 

ประกอบดวยดังนี้ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการ ดานพฤกษศาสตร ดานการฝกอบรม 
และศึกษาดูงาน ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ดานอื่นๆ ทั่วไป 

 
ด�านการพัฒนา และบำรุงรักษาเครือข�าย 
1. พัฒนาเปลี่ยนอุปกรณระบบปองกันเครือขาย (Firewall) 
2. ปรับปรุงและ Update โปรแกรมปองกันไวรัส (Anti-Virus) เพื่อใชภายใน อ.ส.พ. 
3. เพิ่มพื้นที่ในการรองรับการเชื่อมตออุปกรณไรสาย คือ บริเวณกลุมอาคารเรือนกระจก บริเวณดานหนา

อาคารศูนยสารนิเทศ บริเวณปายสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยเพ่ิมความสามารถของอุปกรณ
กระจายสัญญาณไรสายเพื่อรองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณไรสายเพิ่มมากขึ้น โดยจากเดิม 1 access point สามารถ
รองรับการเช่ือมตอได 10-20 users ขณะนี้สามารถรองรับได 100 users 

4. สนบัสนนุการใหบรกิารผานระบบเครือขายไรสาย ไมตำ่กวา 200 เคร่ือง เพ่ือรองรับการใหบรกิาร Free WIFI 
ใหกับผูเขาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

5. การจัดเก็บสำรองขอมูล มีมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐาน FCC Class A, UL/IEC 60950-1 และ 
VCCI Class A และขั้นตอนในการจัดเก็บมีความนาเชื่อถือ รองรับการทำ REID (ระบบจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถทำงาน
ทดแทนไดทันที) 

 
ด�านการพัฒนา Website และระบบบริการข�อมูล 
1. ปรับปรุงระบบ E-learning เปนเวอรชั่นใหม 1 ครั้ง 
2. ปรับปรุงหนา Home และหนาบริการตางๆ ภายในเว็บไซต จำนวน 1 ครั้ง 
 
ด�านการพัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ส.พ. ไดมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศดังตอไปนี้ 
1. เปดโลกทัศนและยกระดับความรูความสามารถบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครั้ง 
2. โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ICT ภาครัฐ (ITPE) ในระดับ IP Passport 
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3. อบรมหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ EXCEL (Excel Expert) 
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการใหบริการประชาชน (Scorecard Smart Box) 
5. กจิกรรมเปดโลกทศันและศกึษาดงูานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารกจิกรรม

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
6. จัดสัมมนาและฝกอบรมบุคลากรภายในดาน ICT จำนวน 5 ครั้ง 
7. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E-office)” 
8. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)” 
9. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ (Cockpit)” 
10. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส E-document)” ณ สวน

พฤกษศาสตรสาขา 
11. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร” 
12. จัดสัมมนาเพื่อทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR)
วิสัยทัศน�ด�านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 

“อ.ส.พ. มุงทำงานดานแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล” 
 

วัตถุประสงค�การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
1. เพื่อให อ.ส.พ. เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
2. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของ อ.ส.พ. ใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
3. เพ่ือให อ.ส.พ. มีแผนยุทธศาสตรการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีทิศทาง 

และเปนรูปธรรม 
 

พันธกิจการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
สงเสริมการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางภาพลักษณและบทบาทองคกร

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 

เป�าประสงค� 
1. คุณภาพการใหบริการภายในสวนพฤกษศาสตรมาตรฐาน สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูมาใชบริการ

ไดในระดับสูง 
2. เปนองคกรรักษาสิ่งแวดลอม โดยเนนการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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3. เผยแพรถายทอดองคความรูแกสังคม เพื่อใหประชาชนไดรับความรู ตลอดจนมีเครือขายในการสราง 
รวบรวม และเผยแพรองคความรูในทางวิชาการ 

4. บุคลากรสามารถนำความรูและประสบการณจากการฝกอบรม ศึกษาดูงานมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แกองคการ 

5. ประชาสัมพันธ อ.ส.พ. ใหเปนที่รูจักโดยมุงเนนการใหความรูและสรางภาพลักษณ อ.ส.พ. 
 

ยุทธศาสตร�การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR) 
จากนโยบายและภารกิจของ อ.ส.พ. รวมถึงการพิจารณาในมาตรฐานสากล จึงไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร 

CSR ไวดังตอไปนี้ ทั้งนี้โดยมีเปาประสงคตามที่กำหนดไวขางตน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ อ.ส.พ. คือ การเปน 
สวนพฤกษศาสตรชั้นนำในภูมิภาค ที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูคูความเพลิดเพลิน 
ยุทธศาสตรที่ 2 มุงเนนคุณภาพการใหบริการอยางมีมาตรฐานเพื่อสรางความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางองคการสวนพฤกษศาสตรใหเปนองคกรชั้นนำในการรักษาสิ่งแวดลอมและ 

ความสมดุลทางธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมสนับสนุนใหความรูและการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนสังคมทางดานพฤกษศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการประชาสัมพันธดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสรมิสนบัสนนุพฒันาบคุลากรขององคการใหมคีวามรูและประสบการณเพ่ือการปฏบิตังิาน 

ผลการดําเนินงาน
 
• จัดกิจกรรมปลูกกลวยไม คืนสูไพรพฤกษ 
 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดร.สุญาณี 

เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  

เปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมปลูกกลวยไม คืนสู 
ไพรพฤกษ เนื่องในวันตนไมประจำปของชาติ ซึ่งตรงกับ
วันวิสาขบูชาของทุกป เปนวันสำคัญของชาติท่ีประชาชน
ทุกหมูเหลาจะไดรวมกันปลูกตนไมไวเปนที่ระลึกและ
ชวยเพ่ิมพูนทรัพยากรปาไม อันเปนการบำเพ็ญประโยชน
ใหแกประเทศชาติ โดยมีผูบริหารและบุคลากรองคการ
สวนพฤกษศาสตรรวมปลูกกลวยไม 10 ชนิด ไดแก  
เอื้องผึ้ง เอื้องสามสี เอ้ืองคำ แววมยุรา เหลืองจันทบูร 
เอื้องสามปอยหลวง กุหลาบกระเปาเปด ชางนาว  
เอื้องจักจั่น และเอ้ืองปากสอม จำนวน 399 ตน  
ณ แปลงรวบรวมสมุนไพร สวน 77 พรรษา ภายในสวน
พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 
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• กิจกรรม “ธรรมะ รักษปา รักษสิ่งแวดลอม กับออมสิน” 
 วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 สวนพฤกษศาสตร รวมกับ 

คณะผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ชาวบานจากเครือขาย
กองทุนหมูบานอำเภอแมรมิ ในกจิกรรม “ธรรมะ รกัษปา รกัษสิง่แวดลอม 
กับออมสิน” ซึ่งเปนกิจกรรม CSR คืนความสุขใหแกสังคมและ
สิ่งแวดลอม จัดโดยธนาคารออมสินสาขาแมริม รวมกับ องคการ 
สวนพฤกษศาสตร และเครือขายกองทุนหมูบานอำเภอแมริม  
โดยในชวงเชามีการบรรยายธรรมะในหัวขอ “คุณธรรมนำสูการพัฒนา
กองทุนหมูบาน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และในชวงบาย 
มีการมอบทุนการศึกษาแกธนาคารโรงเรียน พิธีมอบถุงยังชีพและ 
ยาสามัญประจำบาน แกผูดอยโอกาสในอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
จากนัน้รวมกนัปลกูตนเสีย้วดอกขาวและกลวยไม ณ แปลงรวมพรรณไม
ดอกขาว ภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอ 
แมริม จังหวัดเชียงใหม 

• โครงการ Love and Learn 
 ดำเนินกิจกรรมเปดโลกทัศนมุมมองใหม ใหความรู และมอบความรัก

ดานพฤกษศาสตร และการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกผูสงูอาย ุ
จากสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน อำเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม ในวนัที ่
23 25 และ 27 ธันวาคม 2556 จำนวน 3 รุนๆ ละ 30 คน รวม 90 คน 

• โครงการครอบครัวใหมใสใจสิ่งแวดลอม 
 ดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ใหความรูดานการอนุรักษ หวงแหน 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเยาวชนผูดอยโอกาสทางสังคม  
จากโรงเรียนบานศาลา อำเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม ในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 
จำนวน 1 รุน 30 คน 

• โครงการแววเสียงไพร In My Heart 
 ดำเนินกิจกรรมสัมผัส เรียนรู และเขาใจกับธรรมชาติ เกิดจิตสำนึก

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเด็กผูพิการทางหู โรงเรียน 
โสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 24 และ 26 ธันวาคม
2556 จำนวน 2 รุนๆ ละ 40 คน รวม 80 คน 

• โครงการปนรักใหนอง 
 ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป 2558 “ปนรักใหนอง” เพื่อเปนการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนและประชาชนในทองถ่ินชนบทหางไกล 
พรอมท้ังสงเสริมพฒันาการทางดานความคดิและไดรบัโอกาสทางสงัคมมากยิง่ขึน้ 
โดยมีนักเรียนจากศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” โรงเรียน 
บานยองแหละ โรงเรียนบานหวยจิโน และโรงเรียนบานรังบ้ี พรอมดวยประชาชน 
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
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BGO
ประมวลภาพกิจกรรมสําคัญ
ในรอบป 2557

1. กิจกรรมสําคัญ

1.1 ด�านการส�งเสริมการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 
 1.1.1 วันสิ่งแวดลอมโลก 
  จดักจิกรรมวันสิง่แวดลอมโลก ประจำป 2557 ภายใต

คำขวัญ “Raise your voice not the sea level ยกระดับความคิด  
แกวิกฤตน้ำทวม” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรความรูเรื่อง
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชและ
สิ่งแวดลอม เกมตอบปญหาชิงรางวัล พรอมกับบรรยายใหความรู 
วนัส่ิงแวดลอมโลก เมือ่วนัท่ี 5 มถินุายน 2557 ณ โรงเรียนนวมนิทราชทูศิ
พายัพ จังหวัดเชียงใหม 

 

 1.1.2 วันเยาวชนแหงชาติ 
  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 

ประจำป 2557 เพื่อเปนการปลูกจิตสำนึก โนมนาว
จิตใจเยาวชน ซึ่งเปนกำลังขับเคล่ือนในการพัฒนา
ประเทศ และรูจักคุณคาของทรัพยากรพรรณพืชไทย 
เกิดความหวงแหนและชวยกันอนุรักษทรัพยากร 
พรรณพืชและสิ่งแวดลอม นำความรูดานการอนุรักษ
ไปใชอยางถูกตองและเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2557 
ณ โรงเรียนแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
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1.2 ด�านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
 1.2.1 เทศกาลลอยกระทง 
  รวมกจิกรรมงานประเพณ ี “ยีเ่ปง

จังหวัดเชียงใหม” นำเสนอรถกระทงใหญพรอม 
ริ้วขบวนอันวิจิตรตระการตาสูสาธารณชน ตั้งแต 
ขวงประตูทาแพ จนถึงเทศบาลนครเชียงใหม ทั้งนี้ 
ไดสอดแทรกความรูทางดานพฤกษศาสตร และ
เผยแพรประชาสัมพันธสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ สูสาธารณชนทั้งชาวไทยและ 
ชาวตางประเทศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

 

 1.2.2 วันเด็กแหงชาติ 
  จดักจิกรรมและใหความรูเก่ียวกบั

บทบาทหนาที่ของเยาวชนกับการอนุรักษทรัพยากร
พรรณพืช สอดแทรกความรูทางดานพฤกษศาสตร 
บูธนิทรรศการแนะนำองคการ ประวัติความเปนมา
ของวันเด็ก และคำขวัญวันเด็กแหงชาติ กิจกรรม 
เกมนนัทนาการตางๆ แกเดก็และเยาวชน ณ สวนสตัว
เชียงใหม เทศบาลตำบลแมแรม อบต.โปงแยง และ
ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลำปาง 

 

 1.2.3 งานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม 
  รวมกิจกรรมงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 38 เผยแพรประชาสัมพันธ

องคการสวนพฤกษศาสตร ใหเปนท่ีรูจักแกประชาชน เชิดชูและคงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม 
และความงดงามตระการตาของไมดอกไมประดับนานาพันธุ โดยจัดแสดงรถบุปผชาติพรอมริ้วขบวนและการแสดง
ภายใตแนวคิด “บุปผาแฟนตาซี” เริ่มขบวนตั้งแตเชิงสะพานนวรัฐ จนถึงขวงประตูทาแพ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2557 
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 1.2.4 วันสถาปนาองคการสวน
พฤกษศาสตร 

  เผยแพรบทบาทองคการ
สวนพฤกษศาสตรกับการอนุรักษทรัพยากร 
พรรณพืชไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบการ
สถาปนาองคการสวนพฤกษศาสตร กาวเขาสู 
ปที่ 22 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา สงา สรรพศรี 
สวนพฤกษศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์วนัที ่7 
เมษายน 2557 

 

 1.2.5 เทศกาลมหาสงกรานต 
  รวมประเพณีสงกรานตเชียงใหม สืบสานอนุรักษจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ทองถ่ิน สงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร และเผยแพรประชาสัมพันธองคการสวนพฤกษศาสตรใหเปนที่รูจัก 
แกประชาชน โดยรวมขบวนดำหัวพอเมืองเชียงใหม โดยตั้งขบวนตั้งแตแยกกลางเวียงจนถึงจวนผูวาราชการ 

จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 15 เมษายน 2557 
 

 1.2.6 มหกรรมลาบเมือง 
  เผยแพรคุณคาแหงพืชสมุนไพรไทย พรอม

ใหความรูเรื่องพืชผักพื้นบานแกผูรวมงานมหกรรมลาบเมือง
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 39 ณ ลานกลางแจง อุทยานการคา 
กาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม วันที่ 5 เมษายน 2557 
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 1.2.7 วันเขาพรรษา 
  จัดกิจกรรมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา สงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ เสริมสรางความ

สัมพันธที่ดีขององคการกับชุมชนทองถิ่น และเพื่อเผยแพรหลักธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร สามารถนำไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในวิถีชีวิตและการปฏิบัติงาน ณ วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

 

1.3 ด�านการประชาสัมพันธ� 
 1.3.1 งานวันธรรมดาท่ีไมธรรมดา 
  จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดานพืช 

กิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
และกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยว รวมกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวทั่วประเทศกวา 200 แหงท่ัวประเทศ ในงาน
วันธรรมดา ในวันท่ี 15-18 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารซี ชั้น 2 
เพลนารีฮอลล ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
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 1.3.2 งานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย 
  จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดานพืช กิจกรรมสราง

การรับรูเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก บูธนิทรรศการสงเสริมการขาย
ดานการทองเที่ยว ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย (TTF 2014) ระหวางวันที่ 4-8 
มิถุนายน 2557 ณ ชาเลนเจอร 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี 

 

 1.3.3 งาน Chiangmai Flora Blossom 
  เนรมิตพรรณไมนานาพันธุเต็มพื้นท่ีศูนยการคาฯ ในรูปแบบ

ของประติมากรรมดอกไมขนาดใหญ ในงาน Chiangmai Flora Blossom  
By The Sea 2013 ภายใตคอนเซปต The Sea กิจกรรมสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูดานพืช กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ ระหวางวันท่ี 1-4 พฤศจิกายน 2556 บริเวณช้ัน G ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
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 1.3.4 งานฤดหูนาวจังหวดัเชยีงใหม 
  จัดแสดงนิทรรศการโครงการ

ตามแนวพระราชดำริฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช พรอมกับเผยแพรองคความรู
ทางดานพืชสูประชาชน ในงานฤดูหนาวและ 
งานกาชาด ของดีเมืองเชียงใหม ประจำป 2557 
ระหวางวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557
ณ สนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

 

 1.3.5 งานวันชางไทย 
  จัดแสดงนิทรรศการแนะนำองคการ

สวนพฤกษศาสตร กิจกรรมสงเสริมภาพลักษณท่ีดีขององคการ 
และกิจกรรมสงเสริมการประชาสัมพันธ กด Like fanpage 
facebook องคการฯ ในงาน “วันชางไทย” ตำนานย่ิงใหญ
แหงแผนดิน (The Great Legend of Thai Elephant)  

ประจำป 2557 ระหวางวันที่ 9-13 มกราคม 2557 ณ ศูนย
อนุรักษชางไทย องคการอุตสาหกรรมปาไม อำเภอหางฉัตร 
จังหวัดลำปาง 

 1.3.6 วันแรงงาน 
  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

เชิงรุกสูประชาชน กระตุนการรับรูสูประชาชน 
พรอมกิจกรรมกด Like fanpage facebook 
องคการฯ เนื่องในวันแรงงานแหงชาติ ระหวาง
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2557 ณ สวนสัตวเปด 
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี 
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 1.3.7 ถายทำรายการ คูเลิฟตะลอนทัวร 
  คุณสุริวิภา กุลตังวัฒนา พิธีกรรายการ 

คูเลิฟตะลอนทัวร พรอมทีมงาน เขาถายทำรายการในสวน
พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเผยแพรออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี โดยพาชมเสนทาง Banana 
Avenue ผึ้งรอยรัง Rose Garden และกลุมอาคารเรือนกระจก
เฉลิมพระเกียรติ 

 

 1.3.8 จัดนิทรรศการ 
  - จัดนิทรรศการ “ไดโนเสารกาฬสินธุแอวเชียงใหม มวนใจกับสวนพฤกษศาสตร” ระหวาง 

วันที่ 20 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 รวมกับพิพิธภัณฑสิรินธร กรมทรัพยากรธรณี ณ สวนพฤกษศาสตร 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 
 

  - จัดนิทรรศการ “ภูมิปญญา 
พืชสมุนไพร” ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ 
Convention Center IMPACT เมืองทองธานี Hall 9 
จังหวัดปทุมธานี 
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2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

2.1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

5 ธันวามหาราช 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 
2556 องคการสวนพฤกษศาสตร พรอมกับหนวยงาน 
ภาครัฐ ประชาชน และเยาวชน รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
ถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ
พสกนิกรชาวไทย และรวมกันปลูกหญาแฝก พืชอนุรักษดิน 
และน้ำ คืนความชุมช้ืนสูธรรมชาติสนองตามแนวพระราชดำริ 
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ และในเย็น 
วันเดียวกัน ผูอำนวยการ ผูบริหาร และบุคลากรองคการฯ  
รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และรวมกันรองสรรเสริญ 
พระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ณ ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

 

2.2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี 12 
สิงหาคม 2557 องคการสวนพฤกษศาสตร พรอมกับ 
หนวยงานภาครัฐ ประชาชน และเยาวชน รวมพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล ถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ และรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม และในเย็น
วันเดียวกัน ผูบริหารและบุคลากรองคการฯ รวมพิธีถวาย
พานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเปนการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
ท่ีทรงอุทิศพระองคเพ่ือประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตลอดมา 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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3. บุคคลสําคัญเย่ียมชมองค�การสวนพฤกษศาสตร�

3.1 เข�าเฝ�าทูลละอองพระบาทสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็พระราชดำเนนิทรงเปดตึกวิจัยและพฒันา และ
ถวายรายงานเก่ียวกับการศึกษาถึงศักยภาพพืชสกุล
มหาหงส ในการนำมาพัฒนาตอยอดในดาน
ผลติภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม ในวันที่ 22 
เมษายน 2557 ณ บริษัท อุตสาหกรรมเคร่ืองหอม
ไทย-จีน จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

3.2 นายวิเชษฐ� เกษมทองศรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  
เปนประธานในพิธีเปดงาน Botanic Festival 2014 “คุยโม โออวด พฤกษพรรณ หรรษา” ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 
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ส�วนที่ 4 ด�านธรรมาภิบาล

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG)
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลัก

ในการเปนหนวยงานทางวิชาการท่ีมีบทบาทสำคัญในการสรางองคความรู และ 
แหลงเรียนรูทางดานทรัพยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย และควรอนุรักษและฟนฟูใหคงอยูสืบไป 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ในฐานะผูนำในการกำกับดูแลองคกร ไดตระหนัก 
ถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) ซึ่งถือวา 
เปนปจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนภารกิจองคกร ใหบรรลุวิสัยทัศนองคการอยางมี
ประสทิธิภาพ จงึไดกำหนดนโยบายหลกัการและแนวทางปฏบิตักิารกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติใน อ.ส.พ. 
เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมให อ.ส.พ. เปนหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการท่ีดี มีจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
โดยมุงเนนการมีสวนรวมในการแสดงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
อ.ส.พ. การบริหารจัดการองคกร และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเปนธรรม และการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู ทั้งน้ี เพื่อแสดง
ความมุงม่ันตอการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และสอดคลองกับ
หลักสำคัญ 7 ประการ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเปนมาตรฐานสากล เพื่อให  
อ.ส.พ. เปนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือในระดับประเทศสืบไป 
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การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด�านต�างๆ ของ อ.ส.พ. 
เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และสอดคลองกับหลักสำคัญ

สำหรับการจัดทำการกำกับดูแลท่ีดี อันเปนมาตรฐานสากล อ.ส.พ. ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
ประกอบดวยนโยบายหลัก 4 หมวด คือ 

หมวดที่ 1 นโยบายดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุงเนนที่จะบริหารงานอยางเต็มความสามารถ โดยมุงเนนบทบาทของคณะกรรมการ

ในฐานะท่ีเปนตวัแทนของรัฐและประชาชน ในการกำหนดนโยบายดานการบริหารงาน รวมท้ังทิศทางการเจริญเติบโต
และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญขององคกร และกำกับดูแลฝายบริหารในการจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเปนไปตามหลักการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และ
หลักสำคัญของการกำกับดูแลองคกรที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ไดแก 

1. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ (Accountability) 
2. ความสำนึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน (Equitable 

Treatment) 
4. ความโปรงใส (Transparency) กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะนี้ 
 - ความโปรงใสในการดำเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได 
 - มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผล

ประกอบการอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
5. การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลคาใดๆ นั้น 

จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน (Value Creation) 
6. การสงเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบกิจการ (Ethics) 
7. การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหม ใหมีสวนรวมในการแสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  
และความเปนอยูของชุมชนหรือทองถ่ิน (Participation) 
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ลำดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย 

1 คณะกรรมการเขาใจในบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของ
องคการ  
(CG : Accountability ความรับผิดชอบ)  
(หลักธรรมาภิบาล : หลักความรับผิดชอบ) 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบโครงสราง และรับทราบอำนาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ. และคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ 
ตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจไวอยาง
ชัดเจน 

2 มุงเนนใหคณะกรรมการมีการปฏิบัติงานตาม
หนาที่และความรับผิดชอบครบถวน และมี
ประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงบทบาทหนาที ่
ในการกำหนดใหมีทิศทาง นโยบาย แผนงาน 
กลยุทธ และเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม  
(CG : Responsibility ความสำนึกในหนาที่) 

เนื่องจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. หมดวาระลงในเดือนมกราคม 
2557 ทั้งนี้ มีตัวแทนอดีตคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีสวนรวม 
ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงการทบทวนแผนงานประจำปของ อ.ส.พ. 
ใหเปนแผนท่ีมีรายละเอียดและองคประกอบท่ีครบถวน สมบูรณ 

3 มุงเนนใหคณะกรรมการองคการ มีการทบทวน
ความพอเพียงของระบบบริหารจัดการองคกร 
ที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ  
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม) 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการในดานตางๆ ของการบริหารจัดการองคกรท่ีสำคัญ 
เชน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีการบันทึกขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การดำเนินงานดังกลาว เพ่ือใหฝายบริหารนำไปทบทวนปรับปรุง
แกไข 

4 มุงเนนใหคณะกรรมการมีการกำกับควบคุม ดูแล
ติดตามผลการดำเนินงานองคกรใหบรรลุเปาหมาย
ระยะสั้น ระยะยาวที่กำหนดไว 
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม) 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนดใหมีการรายงานความกาวหนา
การกำกับดูแล การควบคุม และติดตามการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการดานตางๆ ใหที่ประชุมคณะกรรมการ  
อ.ส.พ. รับทราบอยางสม่ำเสมอ 

5 มีการประเมินผลงานและทบทวนการกำหนด
คาตอบแทนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
รวมถึงการกำหนด ตกลง หลักเกณฑในการ
ประเมินผูบริหารระดับสูงไวลวงหนา 
(CG : Transparency ความโปรงใส) 
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม) 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบแนวทางการประเมินผลงาน 
การกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน การติดตามประเมินผล และการกำหนด
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจที่เปนรูปธรรม 

6 มีการประชุมคณะกรรมการองคการอยางสม่ำเสมอ
โดยมีการจัดกลไกการประชุมท่ีเหมาะสม เพือ่ให
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไดอยาง
สม่ำเสมอ และมีสวนรวมในการพิจารณาและ
ใหขอสังเกตในการประชุม 
(CG : Responsibility ความสำนึกในหนาที่) 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ไดรวมกันพิจารณาปฏิทินการประชุม
ตามปงบประมาณไวลวงหนา โดยกำหนดใหมีการจัดประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เปนประจำทุกเดือน หรืออาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ อ.ส.พ. 
ไดกำหนดใหมีการจัดสงเอกสารการประชุมในวาระท่ีมีความซับซอน
ใหแกกรรมการลวงหนาเพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาอยางเหมาะสม 

7 สงเสริมกระบวนการมีการพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ โดยการประเมินตนเองและการ
เพิ่มพูนความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ 
(CG : Ethic การสงเสริมพัฒนาการการกำกับ
ดูแลและจรรยาบรรณท่ีดี) 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. หมดวาระในเดือนมกราคม 2557 จึงยัง
ไมมีการประเมินตนเอง ทั้งนี้ กรรมการ อ.ส.พ. ไดมีการเขารับ
การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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1 จัดใหมียุทธศาสตรการดำเนินงานท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย และครอบคลุมในดานตางๆ ขององคกร 
และสามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติได 

อ.ส.พ. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรองคการ และแผนยุทธศาสตร
การดำเนินงานในดานตางๆ ใหครอบคลุมการดำเนินงานขององคกร
และมีการทบทวนอยางสม่ำเสมอ 

2 การบริหารความเส่ียงท่ีเปนระบบ เช่ือมโยงและ
บูรณาการความเส่ียงกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี ตลอดจนปลูกฝงการบริหาร 
ความเส่ียงใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม 
ที่นำไปสูการสรางสรรคมูลคาใหแก อ.ส.พ. 
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม) 
 

อ.ส.พ. ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธการดำเนินงานดานการ
บริหารความเส่ียงระยะส้ันและระยะยาว เพื่อใหมีองคประกอบ
การบริหารความเสี่ยงที่ครบถวนและมีประสิทธิภาพครอบคลุม
หลักเกณฑการประเมินองคกร รวมทั้งจัดใหมีการประชุม 
คณะกรรมการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร 
เพื่อใหมีการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในระดับ
องคกรและระดับหนวยงานยอยอยางสม่ำเสมอ 

3 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน อ.ส.พ. จัดใหมีคณะทำงานเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
ตามแผนการลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

4 การจัดวางระบบ EVM อ.ส.พ. สงเสรมิใหมกีารจดัวางและพฒันาระบบ EVM ใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวสิาหกจิ 

5 สงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในเปน 
กระบวนการทำงานองคกร ที่มีแนวทางการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล 
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม) 

อ.ส.พ. มีการสรางบรรยากาศการควบคุม โดยการสงเสริม 
ใหบุคลากรภายในองคกรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเปนและความสำคัญ
ของการควบคุมภายใน มีการประเมินความเสี่ยงและจัดใหมี
กิจกรรมควบคุมทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม จัดใหมี
สารสนเทศอยางเพียงพอและจัดใหมีการติดตามประเมินผล 
อยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ เพ่ือสรางความม่ันใจวาระบบควบคุม
ภายในที่วางไวเพียงพอและเหมาะสม 

6 ระบบตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือสำคัญ 
ของฝายบริหารในการชวยติดตามงานเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และเปนกลไก 
ที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม) 

1. จัดใหมีการทบทวนและจัดทำกฎบัตรของหนวยตรวจสอบ
ภายในทุกป 

2. มีการประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการและฝายบริหาร 
เพื่อใหชวยใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในและการกำกับ
ดูแลท่ีดีแกกรรมการและฝายบริหาร 

3. ฝายตรวจสอบภายในรวมหารือเรื่องการประเมินความเสี่ยง
กบัคณะกรรมการและฝายบรหิาร เพือ่ประโยชนในการจดัทำ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 

หมวดที่ 2 นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร 
มุงม่ันพัฒนาระบบบริหารการจัดการองคกรโดยมุงสูผลสัมฤทธ์ิและผลลัพธในการทำงาน ใหสอดคลองกับ

เกณฑและแนวทางตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) 
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี อยางเต็มขีดความสามารถ โปรงใส 
ตรวจสอบได เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาวอยางยั่งยืน ตลอดจนการสรางภาพลักษณและความ
เช่ือถือที่ดีตอองคกร โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐาน 
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ลำดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย 

  4. คณะกรรมการและฝายบริหาร ใหความเห็นตอรายงาน 
ผลการตรวจสอบที่นำเสนอและมีการติดตามปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 

5. ฝายตรวจสอบภายในดำเนนิการประเมนิตนเอง และนำเสนอ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ตามกฎเกณฑที่กำหนดไวในคูมือการ 
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

7 การจัดการระบบสารสนเทศสามารถตอบสนอง
ความตองการของรัฐวิสาหกิจและรองรับการ
ดำเนินงานตาม พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม) 

อ.ส.พ. มีการทบทวนและจัดทำแผนแมบทดานการบริหารจัดการ
สารสนเทศเปนประจำทุกป รวมท้ังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ระบบสารสนเทศ
ทีส่นบัสนุนการบริหารความเส่ียง ควบคุมภายใน และตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความตองการผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทั้งภายนอกและภายใน รวมท้ังมีแผนพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรดาน ICT มีการประเมินความเพียงพอและความคุมคา
ของระบบสารสนเทศ และมีแผนงานการบริหารระบบตาม
หลักเกณฑของ ISO 27001 

8 มุงเนนให อ.ส.พ. มีการดำเนินงานดวยความ
โปรงใส โดยอยูบนหลักการท่ีพนักงานทุกระดับ
ปฏิบตัหินาทีเ่พือ่ผลประโยชนสงูสดุของ อ.ส.พ. 
โดยปราศจากผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ
(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส) 

อ.ส.พ. มีการกำหนดกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอันเปน
การขัดตอผลประโยชนของ อ.ส.พ. 

9 ใหความสำคัญกับการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานและรายงานทางการเงิน ซึ่งเปน
เครื่องมือในการกำกับดูแลการดำเนินงาน 
เพื่อใหไดรายงานทางการเงินและรายงาน
ทางการบริหารท่ีถูกตอง ชัดเจน นาเช่ือถือ และ
เปนปจจุบนัใหผูทีเ่ก่ียวของสามารถตรวจสอบได 
และชวยลดความเส่ียงท่ีจะทำใหเกิดผลเสีย 
ตอการดำเนินงาน 
(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส) 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. เปนผูรับผิดชอบในการเสริมสรางกลไก
การจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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1 กระตุน สงเสรมิ เนนย้ำใหทกุหนวยงานดำเนินงาน
โดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบ เพ่ือ
ประโยชนสวนรวม ใสใจตอสิ่งแวดลอม และ
การมีสวนรวมของชุมชนในการยกระดับความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม 
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ, ความมี
สวนรวม) 

คณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ไดมี
การกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานดาน CSR โดยมุงเนน
การมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยีทกุภาคสวน การสรางกลไก
ในการส่ือสารและประชาสัมพันธผลการดำเนินงานดานส่ิงแวดลอม
รวมท้ังการสรางระบบการประเมินการดำเนินงานโดยการสำรวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและชุมชน ทั้งนี้ การดำเนินงาน
ดังกลาว มีการนำเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
เพื่อทราบ 

2 มุงมั่นในการสรางจิตสำนึกใหการใหบริการ 
และใหบริการดวยความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได 
สวนเสีย 
(หลักธรรมาภิบาล : คุณธรรม) 

อ.ส.พ. มีการจัดทำแผนฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสำนึก
และการใหบริการ 

3 สงเสริมใหมีการเปดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เปน
สารสนเทศทางการเงินและไมใชทางการเงิน
อยางครบถวน เพียงพอ ตรงตอความเปนจริง 
เชื่อถือได สม่ำเสมอ ทันเวลา และทัดเทียม 
(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส) 

อ.ส.พ. มีการจัดชองทางในการเปดเผยสารสนเทศท่ีมีสาระสำคัญ
โดยจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไวภายใน อ.ส.พ. และมีการจัดทำ 
Website เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
พรอมท้ังมี Web Board เพื่อใหประชาชนหรือผูสนใจไดแสดง
ความคิดเห็น 

4 สงเสริมใหมีการรับฟงคำถามและความเห็นของ 
ผูเก่ียวของทุกประเภทดวยความเขาใจและยอมรับ
ตอการตอบคำถาม 
(หลักธรรมาภิบาล : การมีสวนรวม) 

อ.ส.พ. มีการจัดทำชองทางในการรับฟงความเห็นของผูเก่ียวของ
ทุกประเภท 

หมวดที่ 3 นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุงมั่นบริการ (Service) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

ประกอบดวย ผูใชบริการ ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ พนักงาน ตลอดจนชุมชนและสังคมสวนรวม มุงเนน 
การบริการดวยใจ รวดเร็วทันใจ และบริการเปนเลิศแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 
เปนธรรม และการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางนาพอใจ 
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หมวดท่ี 4 บุคลากรและการเรียนรู 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ และตอเน่ือง มีการ

พัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนมาตรฐาน และมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง โดยกำหนดนโยบาย 
และกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดรับกับทิศทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและกลยุทธ
ของรัฐวสิาหกจิ โดยตระหนักถงึคณุคาของทรัพยากรมนุษย ซึง่เปนพลงัขบัเคลือ่นทีส่ำคัญขององคกร ดวยการสงเสรมิ 
จัดใหมีระบบคุณธรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และมุงมั่นในการสรางจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย มุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบ 
ในการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งดานบวกและดานลบ โดยมุงเนนผลประโยชนสูงสุดขององคกร 

ลำดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย 

1 กำหนดนโยบายและกลยุทธในดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลโดยพิจารณาในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณโดยเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ 
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ) 

อ.ส.พ. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีเปน
ปจจัยแหงความกาวหนาขององคกร โดยสงเสริมสนับสนุน 
การพัฒนาใหมีความรูความสามารถสูงขึ้นและเหมาะสมกับ 
ตำแหนงงาน 

2 สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู เพือ่การพฒันาองคกร รวมถงึ
การมีสวนรวมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร
ขององคกร 
(หลักธรรมาภิบาล : ความมีสวนรวม) 

อ.ส.พ. ดำเนินการจัดสรางบรรยากาศในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและแลกเปล่ียนความรูดานการพัฒนาองคกรอยาง 
ตอเนือ่ง 

3 กำกับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ เปนไปตาม
จรรยาบรรณขององคกร เพื่อประโยชนสูงสุด
ขององคกร และไมดำเนินการใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจกอใหเกิดความขัดกันของผลประโยชน 
(หลักธรรมาภิบาล : นิติธรรม, คุณธรรม) 

อ.ส.พ. มีการจัดทำจรรยาบรรณของ อ.ส.พ. เปนลายลักษณ
อักษรและแจงเวียนใหบุคลากรในองคการไดรับทราบ และ 
ถือปฏิบัติ รวมท้ังเผยแพรผานระบบเครือขาย และจัดพิมพ 
เพ่ือเผยแพรตอไป อีกท้ังมีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบขอบังคับ 
และเผยแพรใหบุคลากรในองคการทราบอยางทั่วถึง 

4 มุงเนนและพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนธรรมและสะทอนถึงประสิทธิภาพ
ของผูปฏิบัติอยางแทจริง 
(หลักธรรมาภิบาล : โปรงใส, ความคุมคา) 

อ.ส.พ. จัดใหมีระบบการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม
โดยอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
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นโยบายป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนดขอบังคับและมาตรการปองกัน ควบคุม และตรวจสอบการกระทำท่ีเปนการ

ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนของ อ.ส.พ. เพื่อใหกรรมการและผูปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด เปนการปองกันการแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอื่นจากการปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในหนาที่หรือตำแหนงของกรรมการและผูปฏิบัติงานของ อ.ส.พ. โดยในการประชุมของ
กรรมการ อ.ส.พ. หากกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ 
ผลประโยชนของ อ.ส.พ. ในเรื่องที่ไดมีการเสนอเขาสูระเบียบวาระการประชุมในครั้งใด ก็ใหแจงตอที่ประชุมคณะ
กรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาใหงดออกเสียงเพ่ือลงมติ หรืออาจเชิญใหออกจากหองประชุมในระหวางท่ีพิจารณา
เรือ่งทีม่สีวนไดสวนเสยี หรอืมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนนัน้ ในสวนของผูปฏบิตังิานไดมอบหมายใหสำนกัตรวจสอบ
ภายในทำหนาที่สุมตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานและคูสมรส เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา การดำเนินการเก่ียวกับการเสนอราคา และการเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสีย 
ในสัญญาท่ีไดทำกับ อ.ส.พ. หากตรวจพบการกระทำผิดที่เปนการฝาฝนใหรายงานตอผูอำนวยการโดยทันที 
นอกจากนี้ยังไดกำหนดใหมีการรายงานการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน ในกรณีที่ผูปฏิบัติงาน 
ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบในกรณีตางๆ เปนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เชน คณะกรรมการจัดซ้ือ 
จัดจาง กรรมการสอบสวนทางแพง/ทางวินัย กรรมการสอบคัดเลือก เปนตน 

 

ลำดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย 

5 สงเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณ และความรูในการปฏิบัติงาน 
ทกุระดับ เพือ่มุงสูการเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
(Learning Organization) โดยใชหลักการของ 
Peter Senge 5 ประการ ประกอบดวย 
5.1 System Thinking กระบวนการคิดอยาง

เปนระบบ 
5.2 Personal Mastery การสรางวนิยัของบุคคล

ในหนวยงาน 
5.3 Mental Models การปรับเปลีย่น แนวความคิด

ของบุคคล 
5.4 Share Vision การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
5.5 Team Learning การเรยีนรูของกลุม/ฝาย/ทมี 
(หลักธรรมาภิบาล : การมีสวนรวม) 

อ.ส.พ. จัดใหมีโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือโครงการจัดการ
องคความรู (KM) ภายในและภายนอก โดยมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธผานทางชองทางตางๆ 

6 สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ) 

อ.ส.พ. ใหความสำคัญเรื่องการพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทาง
ของการทำงานท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอม หรือบริบท 
ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการจัดกิจกรรมหรือการบริการเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงใหแกผูปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมในการทำงาน 
และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร 
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คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

นายธัชสกล พรหมจมาศ 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน 
ผูบริหารระดับสูง 

นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการดูแล 
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางสาววิชญาณี โอชา 
ประธานกรรมการ 

คณะอนกุรรมการกำกับดแูลกจิการทีด่ ี

นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายธัชสกล พรหมจมาศ 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการประเมินผลงาน 
ผูบริหารสูงสุด 

นางพรศิริ มโนหาญ 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน  
และติดตามผลการดำเนินงาน 

นายทวี ไอศูรยพิศาลศิร ิ
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ  
และการประชาสัมพันธ 

นางพรศิริ มโนหาญ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 

นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 
ประธานอนุกรรมการ 

โครงสร�างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุงมั่นที่จะบริหารงานอยางเต็มความสามารถ โดยมุงเนนบทบาทของคณะกรรมการ 

ในฐานะท่ีเปนตัวแทนของรัฐและประชาชนในการกำหนดนโยบายดานการบริหารงาน รวมท้ังกำหนดทิศทาง 
การเจรญิเตบิโตและตดัสนิใจในเร่ืองสำคญัขององคกร และกำกบัดูแลฝายบรหิารในการจดัการองคกรใหบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเปนไปตามหลักการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
และหลักสำคัญของการกำกับดูแลองคกรที่ดีตามมาตรฐานสากล 
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ค�าตอบแทน/โบนัสของกรรมการ
การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เชน คาเบ้ียประชุม โบนัสกรรมการ เปนไปตามหลักเกณฑ

และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 
1. คาเบี้ยประชุมกรรมการ อ.ส.พ. กรรมการไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000 บาทตอคนตอเดือน 
2. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ใหไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 25 
3. คาเบี้ยประชุมอนุกรรมการ อ.ส.พ. กรรมการไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000 บาทตอคนตอเดือน 
4. กรรมการที่ไดรับแตงต้ังใหเปนประธานอนุกรรมการหรือประธานคณะกรรมการอื่นใหไดรับเบี้ย 
5. ประชุมสูงกวากรรมการรอยละ 25 และใหกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยรวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละ

ไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน 
 

โบนัสคณะกรรมการ 
องคการสวนพฤกษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมและไมหวังผลกำไร เดิมไมมีการจายโบนัสกรรมการ 

แตในป 2548 องคการฯ ไดเขาสูระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงทำใหกรรมการไดรับโบนัสตาม
ระบบแรงจูงใจในระบบประเมินผล ตามระดับผลงาน กลาวคือถาระดับผลงานที่ 3-5 กรรมการจะไดรับโบนัส 5,000-
25,000 บาท และถาผลงานที่ระดับ 1-2.5 ไมไดรับโบนัส 

หมายเหตุ 1. นายนัที เปรมรัศมี เกษียณอายุราชการต้ังแตวันที่ 5 ตุลาคม 2556 
 2. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา ลาออกจากการเปนกรรมการต้ังแตวันที่ 12 ธันวาคม 2556 
 3. นางสุญาณี เวสสบุตร ไมไดรับเบ้ียประชุมกรรมการ 
 4. อ.ส.พ. ยังไมไดจายโบนัสใหแกกรรมการประจำป 2557 เนื่องจากอยูระหวางดำเนินการขอความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อดำเนินการจาย 

ในปบัญชี 2557 อ.ส.พ. ไดจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล 

คาตอบแทนของกรรมการ/อนุกรรมการ 

คาตอบแทน
รายเดือน 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 

อ.ส.พ. 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ  

อ.ส.พ. 

โบนัส  
ป 2557 

รวม 
คาตอบแทน 

1. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ - 30,000 - 

อ.
ส.
พ

. ย
ังไ
มไ
ดจ

าย
โบ
นัส

ให
แก

กร
รม

กา
ร 30,000 

2. นายนัที เปรมรัศมี 1,000 - 7,500 8,500 

3. นางพรศิริ มโนหาญ - 12,000 30,000 42,000 

4. นายธชัสกล พรหมจมาศ 30,000 24,000 22,500 76,500 

5. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ - 24,000 32,000 56,000 

6. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร - 24,000 30,000 54,000 

7. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 13,000 12,000 17,000 42,000 

8. นางสาววิชญาณี โอชา - 24,000 31,000 55,000 

9. นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 23,000 24,000 21,500 68,500 

10. นางสุญาณี เวสสบุตร - - - - 
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ค�าตอบแทนของผู�บริหารระดับสูง 
อ.ส.พ. ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดแก ผูอำนวยการ อ.ส.พ. โดยแยกคาตอบแทนออกเปน

ประเภทตางๆ ดังนี้ 
1. คาตอบแทนแรงงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม 
2. คาตอบแทนอ่ืน ไดแก คาเชารถยนตประจำตำแหนง คารับรองประจำตำแหนง คาประกันชีวิต หรือประกัน

อุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ และคาโทรศัพท 

ประเภทของคาตอบแทน ป 2557 

1. คาตอบแทนแรงงาน 2,181,600 

2. คาตอบแทนอ่ืน 885,600 
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ อ.ส.พ.

ขอบเขตและอํานาจหน�าท่ี

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีอำนาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ อ.ส.พ. มีอำนาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

1. วางขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
2. วางขอบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
3. วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้น การลดขั้นเงินเดือน และการออกจากตำแหนง 

อัตราเงินเดือน คาจาง เงินบำเหน็จและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและการอุทธรณ การลงโทษของพนักงานและ
ลูกจาง 

4. วางขอบังคับเกี่ยวกับการจัดแบงสวนงานของ อ.ส.พ. 
5. วางขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ. 
6. กำหนดอัตราดอกเบ้ีย คาภาระ คาบริการ คานายหนา และคาดำเนินธุรกิจตางๆ ของ อ.ส.พ. 
7. วางขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินอื่น 
8. วางระเบียบวาดวยเครื่องแบบผูอำนวยการ พนักงานและลูกจาง 
9. วางขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชและการรักษาทรัพยสินของ อ.ส.พ. 
10. วางระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 
11. วางขอบังคับเก่ียวกับกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพ่ือสวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. 

และครอบครัว ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
12. วางขอบังคับหรือระเบียบอันจำเปนเพื่อใหกิจการของ อ.ส.พ. ดำเนินไปโดยเรียบรอย 
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องค�ประกอบและวาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการ

โครงสรางการบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเกาคน และใหผูอำนวยการ
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการ ซึ่งกำหนดใหผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการ ตองไมเปนผูมี
สวนไดสวนเสียในธุรกิจที่กระทำกับ อ.ส.พ. หรือในธุรกิจที่เปนการแขงขันกับกิจการ
ของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวน 
ที่จำกัดความรับผิดในกิจการเชนวานั้น หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ 
หรือผูดำเนินกิจการ โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. และกำหนดวาระการดำรงตำแหนง
คราวละ 2 ป แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได ในกรณีที่มีการพนจากตำแหนงกอนวาระ 
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางเวลาท่ีกรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตำแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังดำรงตำแหนงแทน หรือใหเปนกรรมการ
เพิ่มขึ้นอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งไวแลว 

 
การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนดใหมกีารประชุมอยางนอยเดอืนละ 1 ครัง้ ในวนัศกุร
ที่ 4 ของเดือน หากมีเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีเรงดวน อาจขออนุญาต
ประธานกรรมการเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการเปนกรณีพิเศษเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการ อ.ส.พ. จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการแตละทานทราบเปนการลวงหนา
เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาเอกสารและรายละเอียดตางๆ ที่ อ.ส.พ.  
นำเสนอกอนการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งที่กรรมการแตละทานไดเสนอ
ความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรี มีการบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณ
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีคณะกรรมการ อ.ส.พ. รับรองแลว เพื่อให
กรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได รวมท้ังไดจัดสงสำเนารายงานการประชุม 
ใหสำนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) นอกจากน้ี คณะกรรมการ อ.ส.พ. 
ยังใหเผยแพรระเบียบวาระการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการไวบนเว็บไซต 
ของ อ.ส.พ. (www.qsbg.org) เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่สนใจไดรับทราบรายละเอยีด เพื่อ
ความโปรงใส และเปนกลไกในเร่ือง Check and Balance อีกทางหนึ่งดวย 
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ชื่อ-สกุล 
การประชุมครั้งที ่ รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 

การประชุมทั้งหมดในป 2557 8/2556 9/2556 10/2556 1/2557   

1. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ 1 1 1 1 

คณ
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รร
มก

าร
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คก
าร
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นพ
ฤก

ษศ
าส

ตร
 

หม
ดว
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ะล

งใ
นวั

นที่
 3

1 
มก

รา
คม

 2
55

7 

4/4 

2. นายนัที เปรมรัศมี เกษียณอายุราชการในวันที่ 5/10/2556 ไมมีการเขารวมประชุม 

3. นางพรศิริ มโนหาญ 1 0 0 1 2/4 

3. นายธัชสกล พรหมจมาศ 1 1 1 1 4/4 

4. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 1 1 1 1 4/4 

5. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 1 1 1 1 4/4 

6. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 1 1 ลาออก 2/2 

7. นางสาววิชญาณี โอชา 1 1 1 1 4/4 

8. นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 1 1 1 1 4/4 

9. นางสุญาณี เวสสบุตร 1 1 1 1 4/4 

หมายเหตุ 1 หมายถึง มาประชุม 
 0 หมายถึง ไมมาประชุม 

ในปงบประมาณ 2557 เดือนตลุาคม 2556 ถงึเดอืนกนัยายน 2557 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มกีารประชุมท้ังสิน้จำนวน 
4 ครัง้ เนือ่งจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. หมดวาระลงในวันท่ี 31 มกราคม 2557 มรีายละเอียดดงัตอไปน้ี 

หมายเหตุ นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา ลาออกจากการเปนกรรมการ อ.ส.พ. ตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2556 

การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
อำนาจหนาที ่
• รายงานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร 
• รายงานผลการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรวามปีระสิทธผิล ประสิทธภิาพ และประหยัดเพยีงใด 
• รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานสวนที่เกี่ยวของ 
• รายงานวามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีคณะกรรมการองคการ

สวนพฤกษศาสตรกำหนดหรือไม เพียงใด ทั้งนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามขอ 1 สวนที่ 2 ของหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏบิัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

• แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปบัญชี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีการประชุมทั้งส้ินจำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นายธัชสกล พรหมจมาศ 4/4 

2. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 2/2 

3. นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 4/4 
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ� 
อำนาจหนาที่ 
• พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร 

ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ 
• หาทางปรองดองและระงับขอโตแยงในองคการสวนพฤกษศาสตร 
• พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทำงาน อันจะเปนประโยชนตอพนักงาน ลูกจาง และองคการ

สวนพฤกษศาสตร 
• ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคำรองทุกขของพนักงาน ลูกจาง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกข 

ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
• ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง 
• แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ประจำปบัญชี 2557 โดยคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ มีการประชุมทั้งส้ินจำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หมายเหตุ นายนัที เปรมรัศมี เกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2556 

ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นายนัที เปรมรัศมี 1/1 

2. นายธัชสกล พรหมจมาศ 3/3 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อำนาจหนาที ่
• เสนอนโยบายการบรหิารความเสีย่งและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดใหแกคณะกรรมการองคการเพือ่อนมุตั ิ

และสอบทานนโยบายทุกสิ้นปทำการ 
• นำเสนอความเส่ียงในภาพรวมขององคการ รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพ่ือการจัดการ

ความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่องคการยอมรับได 
• กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคการ 
• รับทราบผลการดำเนินงานและใหคำแนะนำกับหนวยงานหรือคณะทำงานเก่ียวกับความเส่ียงเพ่ือพัฒนา

ระบบการบริหารความเส่ียงขององคการ 
• สงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับองคการ 
• เรียกใหเจาหนาที่ขององคการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหขอมูล ขอเท็จจริง เอกสาร หรือขอคิดเห็นตางๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
• แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
สรปุการเขารวมประชมุของคณะกรรมการความเสีย่ง ประจำปบญัช ี 2557 โดยคณะกรรมการความเสีย่ง  

มกีารประชุมทั้งส้ินจำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นางสาววิชญาณี โอชา 4/4 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
อำนาจหนาที ่
• กำหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององคการ 

สวนพฤกษศาสตรที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
• เสนอแนวทาง ดูแล และกำกับการปฏิบัติและการดำเนินงานขององคการฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดกำหนดไว 
• ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมนำเสนอคณะกรรมการ

อยางสม่ำเสมอ 
• แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
สรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ประจำปบัญชี 2557 โดยคณะอนุกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมทั้งส้ินจำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หมายเหตุ นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา ลาออกจากการเปนกรรมการ อ.ส.พ. ตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2556 

ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 2/2 

2. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 2/2 
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หมายเหตุ นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา ลาออกจากการเปนกรรมการ อ.ส.พ. ตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2556 

ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 4/4 

2. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 2/2 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
อำนาจหนาที่ 
• กำหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และสอดคลองกับภารกิจขององคการฯ 
• เสนอแนะ ดูแล และกำกับการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
• ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมนำเสนอคณะกรรมการ

อยางสม่ำเสมอ 
 
สรปุการเขารวมประชมุของคณะอนุกรรมการกำกบัดแูลการแสดงความรบัผดิชอบตอสังคม ประจำปบญัช ี

2557 โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามประเมินผล 
อำนาจหนาที่ 
• จัดใหมีทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงาน ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงการทบทวนแผนงาน 

ใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
• พิจารณากล่ันกรองรายละเอียดของแผนงานตางๆ ขององคการ ทั้งระยะส้ันและระยะยาวใหมีรายละเอียด 

องคประกอบที่ครบและเพียงพอ กอนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
• ติดตาม ดูแล ประเมินผลและเรงรัดการดำเนินการตามแผนงานโครงการและการดำเนินงานที่สำคัญใหเปน

ไปตามเปาหมายและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอยางสม่ำเสมอ 
• เรียกใหเจาหนาที่ขององคการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหขอมูล ขอเท็จจริง เอกสาร หรือขอคิดเห็นตางๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
• แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
• ปฏิบัติหนาที่หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือประธานกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร

มอบหมาย 

สรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามประเมินผล ประจำปบัญชี 
2557 โดยคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงานและติดตามประเมินผล มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 3/3 
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ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 4/4 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
อำนาจหนาที ่
• เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเก่ียวกับแผนงานทางวิชาการ และแผนงานโครงการดานงานวิจัยและ

พัฒนาใหครอบคลุมงานดานพฤกษศาสตรในทุกดาน รวมท้ังการดำเนินการอ่ืนอันจำเปนตอการบริหารงานดาน
วิชาการและงานวิจัย รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• ชวยขยายงานและเผยแพรงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ใหเปนท่ีรูจกัอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ 
• สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใน

การสำรวจชนิดพันธุไมทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการอนุรักษดินและน้ำ และสงเสริมพืชเศรษฐกิจ 
• พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานพฤกษศาสตรใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยและสาธารณะ โดยใชทรัพยากร

และเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม 
• พัฒนาการใหบริการความรูดานพฤกษศาสตร และสงเสริมใหความรูในดานการอนุรักษและใชประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
• ประสานเจาหนาที่ขององคการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
• แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
สรปุการเขารวมประชมุของคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจำปบญัช ี 2557 โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ 

มีการประชุมทั้งส้ินจำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ� 
อำนาจหนาที่ 
• กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ และการประชาสัมพันธองคการสวนพฤกษศาสตร 
• พิจารณา ศึกษา เสนอแนวทางการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ การตลาด

และประชาสัมพันธที่มีความเหมาะสม คลองตัว และสามารถตรวจสอบได เพื่อการกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติของ
องคการ 

• แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
• ปรับปรุงสื่อและโสตทัศนูปกรณขององคการใหทันสมัย สามารถรองรับนักทองเท่ียวในระดับมาตรฐานได 
 
สรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ ประจำปบัญชี 2557 

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

ชื่อ-สกุล 
รวมจำนวนครั้งที่เขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมดในป 2557 

1. นางพรศิริ มโนหาญ 4/4 
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รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป� 2557

 
เรียน ประธานคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) มีจำนวน 4 ทาน ประกอบดวย นายธัชสกล 
พรหมจมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนัที เปรมรัศมี นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา และนายทวี  
ไอศูรยพิศาลศิริ เปนกรรมการตรวจสอบ (นายนัทีฯ ครบวาระวันท่ี 5 ตุลาคม 2556 นายทวีฯ ดำรงตำแหนง  
6 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557) โดยมีนางปาลิกา ปราณนปรีดา รักษาการผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ
ภายใน เปนเลขานุการ 

ในปงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 และวันที่ 17 มกราคม 2557 ไดประชุมหารือรวมกับ 
ฝายบริหาร หนวยงานตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางดานการเงินการบัญชีของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ผูสอบบัญช ี (สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน) เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคูมือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง สรุปสาระสำคัญได ดังนี้ 

พิจารณาสอบทานงบการเงินของ อ.ส.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 รวมกับ 
สำนักตรวจสอบภายใน และฝายบริหาร โดยซักถาม ใหคำแนะนำ และขอคิดเห็นที่เปนประโยชน เพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการจัดทำงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลสำคัญมีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได สอดคลองกับกฎหมายและ
ประกาศท่ีเกี่ยวของ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ โดยมีสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี 

สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการเพื่อลด
หรอืควบคมุความเสีย่ง รวมทัง้ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ของหนวยงานตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี รวมทั้งติดตามสอบถามฝายบริหาร ตลอดจนสอบทานจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูบริหาร และพนักงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ. 

หารือกับผูสอบบัญชี (สตง.) รวมกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับขอตรวจพบขอเสนอแนะ 
การวางแผนการตรวจสอบ เพือ่มิใหมกีารปฏิบตักิารตรวจสอบท่ีซำ้ซอน ตลอดจนติดตามการตอบประเด็นในขอสงัเกต
ของผูสอบบัญชี 

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในใหเกิดความเปนอิสระและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยพจิารณาสอบทานกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบภายใน และสอบทานคูมอืการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบเปนรายไตรมาส ที่สรุปความคืบหนาของกิจกรรมตรวจสอบภายในและขอสังเกตในประเด็น
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในมีโอกาส
พัฒนาความรู และวุฒิบัตรทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหมัน่ใจวามคีวามเหมาะสมตอการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การปฏิบัติภารกิจในหนาที่อื่นๆ ตามคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง ตลอดจนไดทำการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพือ่ใหการดำเนินงานของ อ.ส.พ. เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตรงตามวัตถปุระสงค 

อนึ่ง ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบส้ินสุดวาระการดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 นับแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เปนตนมา สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดวยผูตรวจสอบภายในจำนวน 5 คน  
ไดดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำป 2557 โดยรายงานผลการตรวจสอบ และการดำเนินงานของ 
สำนักตรวจสอบภายในตอผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร จนส้ินสุดปบญัชีการเงินขององคการฯ และเพ่ือให
มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐ 
ของรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. 2555 ขอ 10 (9) อ.ส.พ. จงึไดจดัทำรายงานฉบับนีข้ึน้โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
องคการฯ และสำเนาเสนอตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนกระทรวงตนสังกัด และกระทรวง
การคลัง เพ่ือทราบ 

 
 
 
   (นางสุญาณี เวสสบุตร) 
   ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
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รายงานของผู�สอบบัญชี

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญช ี
 

เสนอ คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
สำนกังานการตรวจเงินแผนดินไดสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2557 งบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของทุน
และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลแบบยอ
ขององคการสวนพฤกษศาสตร ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดินเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว จากผลการสอบทานของ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ขอบเขตการสอบทาน 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน

ขอมลูทางการเงนิระหวางกาลโดยผูสอบบญัชีรบัอนญุาตของกจิการ” การสอบทานดงักลาวประกอบดวยการใชวธิกีาร
สอบถามบุคลากร ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการ 
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจำกัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำใหสำนักงาน 
การตรวจเงินแผนดินไมสามารถไดความเช่ือมั่นวาจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสำคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ 
ดังนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผนดินจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทานได 

ขอสรุป 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา ขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทำ

ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 

 
 
  (นางผาสุก สุดชูเกียรติ) 
  ผูอำนวยการสำนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
 
 
  (นางสาวฐิตินันท ชีวะวัฒน) 
  ผูอำนวยการกลุม 

สำนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
Chiang Mai Provincial Audit Office 
วันที่ 5 กันยายน 2557 

87

The Botanical Garden Organization



องคการสวนพฤกษศาสตร
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

หนวย : บาท

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 150,768,734.86 109,499,073.98

สินคาคงเหลือ 4 3,773,201.37 3,915,331.85

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5 85,448,143.65 79,209,483.41

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 239,990,079.88 192,623,889.24

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6 289,617,393.34 309,383,522.33

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ) 7 37,470,224.12 39,033,267.89

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 8 4,506,615.26 3,695,208.39

สินทรัพยระหวางกอสราง 9 12,845,000.00 -

สินทรัพยอื่น 10 15,000.00 15,000.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 344,454,232.72 352,126,998.61

รวมสินทรัพย 584,444,312.60 544,750,887.85

หนี้สินและสวนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 11 177,842.55 299,925.95

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 47,342,165.99 34,285,735.41

รวมหนี้สินหมุนเวียน 47,520,008.54 34,585,661.36

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินอื่น 13 417,282,749.51 427,205,027.66

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 417,282,749.51 427,205,027.66

รวมหน้ีสิน 464,802,758.05 461,790,689.02

สวนของทุน

ทุน 14 70,000,000.00 70,000,000.00

กําไร (ขาดทุน) สะสม 49,641,554.55 12,960,198.83

รวมสวนของทุน 119,641,554.55 82,960,198.83

รวมหน้ีสินและสวนของทุน 584,444,312.60 544,750,887.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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องคการสวนพฤกษศาสตร
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

หนวย : บาท

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

รายได

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 220,479,072.30 208,697,837.49

รายไดจากการเขาชมสวน 5,335,339.78 5,411,904.60

รายไดจากการใหเชาหองประชุมสํานักงาน 4,672.90 41,364.48

รายไดจากการใหสิทธิประกอบกิจการ 1,785,754.67 3,283,991.24

รายไดจากการอนุญาตใหใชพื้นที่ 299,144.62 250,359.58

รายไดจากการขายสินคา 1,310,492.87 1,891,852.77

รายไดดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 2,521,379.54 2,399,792.95

รายไดจากการจัดทําปายพรรณไม 118,523.36 4,299.07

รายไดจากการจําหนายน้ําประปา 151,411.29 183,064.00

รายไดจากการจําหนายสินคารับฝากขาย 2,108,205.07 2,512,397.79

รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 980,923.00 961,584.00

รายไดจากการจําหนายพรรณไม 1,936,413.20 2,015,139.19

รายไดอื่น 346,356.69 834,675.03

รายไดจากการดําเนินงานศูนยฝกอบรม 2,667,177.38 -

รวมรายได 240,044,866.67 228,488,262.19

คาใชจายในการดําเนินงาน

เงินเดือน คาจาง 53,919,750.78 52,463,035.45

คาสาธารณูปโภค 8,861,300.38 7,806,675.29

คาตอบแทน 41,315,013.61 40,091,864.67

คาใชสอย 32,551,427.54 34,436,439.68

คาวัสดุ 25,869,586.73 27,172,544.33

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 37,604,538.89 42,171,128.79

คาใชจายโครงการหิ่งหอย ในพระราชดําริ - 18,770.00

คาใชจายในการดําเนินงานศูนยฝกอบรม 2,018,846.21 -

รวมรายจาย 202,140,464.14 204,160,458.21

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,904,402.53 24,327,803.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

89

The Botanical Garden Organization



องคการสวนพฤกษศาสตร
งบกําไรสะสม

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

หนวย : บาท

30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

ขาดทุนสะสมตนงวดกอนปรับปรุง 12,960,198.83 (4,823,049.41)

รายการปรับปรุงเพิ่ม (ลด)

ผลสะสมจากการดําเนินงานงวดกอน (1,223,046.81) (6,544,555.74)

ขาดทุนสะสมตนงวดหลังปรับปรุง 11,737,152.02 (11,367,605.15)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 37,904,402.53 24,327,803.98

รวมขาดทุนสะสมยกไป 49,641,554.55 12,960,198.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องคการสวนพฤกษศาสตร
งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

หนวย : บาท

30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 37,904,402.53 24,327,803.98

รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาสินทรัพยและทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี 37,604,538.89 42,171,128.79

ปรับปรุงคาเส่ือมราคาสะสมสูงไปจากการบันทึกคาเส่ือมราคาประจําป 0.00 (8,878.81)

ปรับปรุงกําไรสะสมงวดกอนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (1,223,046.81) (6,544,555.74)

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 74,285,894.61 59,945,498.22

สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 142,130.48 573,555.00

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,425,604.33 3,708,618.79

คาใชจายลวงหนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (7,132.55) (355.31)

ดอกเบี้ยคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 10,832.08 (6,915.7)

เงินคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (8,334,006.98) (39,246,552.43)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 666,042.88 (2,062,001.70)

เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) (122,083.4) 24,348.00

คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,938,090.37 (3,069,883.81)

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,118,340.21 691,564.30

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 81,123,712.03 20,557,875.36

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (14,984,893.00) (10,962,593.74)

เงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (2,101,880.00) (3,138,098.00)

เงินลงทุนในสินทรัพยระหวางกอสราง (เพิ่มขึ้น) ลดลง (12,845,000.00) 0.00

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (9,922,278.15) 13,443,308.25

ตัดจําหนายทรัพยสิน (ยานพาหนะ) (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 (1,254,000.00)

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (39,854,051.15) (1,911,383.49)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับจากงบประมาณ (ทุนอุดหนุน) 0.00 0.00

เงินรับจากการบริจาค 0.00 0.00

เงินรับจากเงินพระราชทาน - หิ่งหอย เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 0.00

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 41,269,660.88 18,646,491.87

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 109,499,073.98 90,852,582.11

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 150,768,734.86 109,499,073.98
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องคการสวนพฤกษศาสตร
รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

หนวย : บาท

30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

เงินเดือน คาจาง

เงินเดือน 36,203,500.78 34,237,741.95

คาจางชั่วคราว 17,716,250.00 18,225,293.50

ตนทุนขาย-หมวดเงินเดือนคาจาง - -

รวมเงินเดือน คาจาง 53,919,750.78 52,463,035.45

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 6,529,910.88 6,502,743.67

คาโทรศัพท 2,122,922.45 1,128,128.79

คาไปรษณีย 180,468.00 155,882.00

คาน้ําประปา 27,999.05 19,920.83

รวมคาสาธารณูปโภค 8,861,300.38 7,806,675.29

คาตอบแทน

คาทํางานลวงเวลา 1,241,173.39 1,494,112.21

คาจางเหมาแรงงาน 23,732,653.23 20,859,360.71

คาเลาเรียนบุตร 326,571.50 301,305.00

คารักษาพยาบาล 3,972,697.05 4,032,526.85

เงินชวยเหลือบุตร 243,750.00 233,250.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 3,339,677.69 3,062,637.81

เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน 196,890.00 316,800.00

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 61,500.00 270,000.00

คาเบ้ียประชุม 539,200.00 976,150.00

เงินโบนัสพนักงาน - 1,062,011.53

คาครองชีพ 2,366,517.42 2,789,036.35

คาจางควบคุมงานและออกแบบ 986,220.86 35,300.00

คาใชจาย-เงินเกษียณอายุราชการ 1,190,788.41 982,203.90

คาใชจาย-วันลาสะสม 223,382.34 277,509.00

ตนทุน-ดอกเบี้ย-เงินเกษียณอายุราชการ 593,922.68 612,730.89

ตนทุนคาตอบแทน 2,300,069.04 2,786,930.42

รวมคาตอบแทน 41,315,013.61 40,091,864.67
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องคการสวนพฤกษศาสตร
รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

หนวย : บาท

30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

คาใชสอย

คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะเดินทาง 13,422,792.92 12,726,115.85

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนาตางๆ 609,370.03 269,092.00

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 238,749.60 295,480.30

คารับรอง 2,288,320.54 2,294,471.99

คาซอมแซมยานพาหนะ 1,099,330.04 1,240,604.48

คาซอมแซมคอมพิวเตอร 26,039.50 35,474.30

คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ 917,350.93 1,276,974.95

คาซอมแซมอาคาร 335,750.00 2,000.00

คาซอมแซมสาธารณูปโภค 121,570.85 4,066.00

คารับรองประจําตําแหนง 432,360.25 445,508.27

คาจางสํารวจปรับปรุงพื้นที่ 122,780.00 4,402,934.82

คาใชจายอื่น 12,686,302.28 11,422,264.09

ตนทุนขาย-หมวดใชสอย 250,710.60 21,452.63

รวมคาใชสอย 32,551,427.54 34,436,439.68

คาวัสดุ

คาวัสดุเชื้อเพลิง, พาหนะ 2,170,176.29 2,201,211.23

คาวัสดุการเกษตร 5,989,701.43 5,160,484.65

คาวัสดุสํานักงาน 1,785,081.11 1,241,429.08

คาวัสดุครัวเรือน 204,040.55 259,296.06

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 583,890.87 457,578.61

คาวัสดุประปา 410,298.20 475,379.94

คาวัสดุซอมแซม 511,771.34 1,021,652.78

คาวัสดุวิทยาศาสตร 727,890.30 805,162.00

คาวัสดุคอมพิวเตอร 1,347,734.90 1,033,567.40

คาวัสดุครุภัณฑ 1,534,774.00 2,958,953.90

คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 3,316,394.21 4,152,185.61

คาวัสดุกอสราง 2,565,416.06 2,246,088.24

คาวัสดุพิพิธภัณฑ 1,100.00 -

คาวัสดุสํารวจ/สนาม 234,863.00 249,027.14

ตนทุนขาย-หมวดวัสดุ 4,486,454.47 4,910,527.69

รวมคาวัสดุ 25,869,586.73 27,172,544.33
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องคการสวนพฤกษศาสตร
รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2556

หนวย : บาท

30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

คาใชจายในการดําเนินงานศูนยฝกอบรม

คาใชจายตนทุนในการดําเนินงาน 1,312,826.31 -

เงินเดือนคาจาง 656,700.00 -

คาสาธารณูปโภค 49,319.90 -

รวมคาใชจายในการดําเนินงานศูนยฝกอบรม 2,018,846.21 -

คาใชจายในโครงการหิ่งหอย ในพระราชดําริ

คาใชจายในการดําเนินงาน - 18,770.00

รวมคาใชจายในโครงการหิ่งหอย ในพระราชดําริ - 18,770.00

คาเส่ือมราคาสินทรัพย

คาเสื่อมราคา 37,604,538.89 42,171,128.79

รวมคาเสื่อมราคา 37,604,538.89 42,171,128.79

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 202,140,464.14 204,160,458.21
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