
รายงานประจำป 2558 
องคการสวนพฤกษศาสตร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2535 เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับ
มาตรฐานสากล โดยมีพันธกิจในการรวบรวมองค์ความรู้และสร้าง
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรพรรณพืช
ของประเทศ

อ.ส.พ. ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการมุง่สูค่วามเปน็เลศิตามพนัธกจิ
ดังกล่าวมาโดยตลอด โดยใช้ Technology Roadmap เป็นตัวกำาหนด
ทศิทางในการดำาเนนิภารกจิหลกัใหเ้หมาะสมกบัทรพัยากรและจดุแขง็
ขององค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และในปีงบประมาณ 2558 นี้ จึงได้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการนำาพืชวงศ์ขิง-ข่า มาเป็นตัว
นำารอ่งในการดำาเนนิงานตามพนัธกจิไดค้รบวงจร นบัตัง้แตก่ารสำารวจรวบรวมพนัธุด์ว้ยความรว่มมอืจากสวนพฤกษศาสตร์
ในภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 แห่ง ทำาการจัดปลูกเพื่อแสดงความหลากหลายของพืชวงศ์ขิง-ข่าของไทยในอุทยานขิง-ข่า (Ginger 
Garden) ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และทำาการวิจัยต่อยอดจนนำาไปสู่การพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของครีมบำารุงผิวและครีมบรรเทาอาการอักเสบของผิวหนังจากพืชสกุลมหาหงส์ (วงศ์ขิง-ข่า) ที่เป็น
พันธุ์พื้นเมืองของไทย 4 ชนิด ซึ่ง อ.ส.พ. ได้ดำาเนินการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรแล้วจำานวน 3 หมายเลขทะเบียน

ปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีมหามงคล เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำาคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชของประเทศ องค์การฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7: 
ขิง-ข่า เพื่อชีวิต ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน
เปดิการประชมุฯ และทรงปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “ขงิ-ขา่ ในวฒันธรรมไทย” อกีดว้ย การประชมุฯ ครัง้นีน้บัวา่ประสบผลสำาเรจ็
เป็นอย่างสูง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันทางวิชาการต่างๆ กว่า 20 ประเทศ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
สวนพฤกษศาสตร์ไทยในการก้าวสู่สากล และสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการได้เป็นอย่างดี

นอกเหนอืไปจากการดำาเนนิงานตามภารกจิหลกัเพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศันใ์นการเปน็สวนพฤกษศาสตรช์ัน้นำาในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว อ.ส.พ. ยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำาโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตอาสา รวมทั้งปลูกจิตสำานึกในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ดิฉันใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการกำากับดูแลการดำาเนินงานขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานในหน้าที่
ของตนด้วยดี ทำาให้สามารถดำาเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจนสำาเร็จผลตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ดิฉันเชื่อมั่น
ว่าเราพร้อมท่ีจะก้าวเดินต่อไปเพ่ือช่วยกันสร้างองค์กรน้ี ให้เป็นสถาบันทางวิชาการท่ีมีคุณค่าของประเทศ ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ควบคู่ความเพลิดเพลิน และปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน
และสาธารณชนสืบไป

สารจากผูอํานวยการ
The Botanical Garden Organization 

นางสุญาณี	เวสสบุตร
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ประวัติความเปนมา
ขององคการสวนพฤกษศาสตร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

พ.ศ. 2535 โดยมสีถานภาพเปน็รฐัวสิาหกจิอยูใ่นสงักดัสำานกันายกรฐัมนตร ีตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรี

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตรเีปน็ผูก้ำากบัดแูลและวางนโยบายรว่มกบัคณะกรรมการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

ให้องค์การฯ มีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติ ให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ท่ีได้ระดับมาตรฐานสากล 

และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยได้รับพระราชทาน

พระราชานญุาต จากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ใหใ้ชช้ือ่สวนพฤกษศาสตรแ์หง่แรกภายใตส้งักดั

ขององค์การฯ ที่อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

Queen	Sirikit	Botanic	Garden”

ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปรับปรุงหน่วยงานราชการ และมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายมาสังกัดกระทรวงใหม่นี้ ตามภารกิจ

ที่สอดคล้องกัน

ส�วนที่ 1 ข�อมูลทั�วไป
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ว�สัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

To Be Outstanding Botanical Gardens in Southeast Asia 

1. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายพันธุ์พืชไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

2. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุป

ทิศทางที่สำาคัญของภาครัฐ (Statement of Direction) ที่จะใช้เป็นแนวทาง

ในการกำากับดูแลและช้ีประเด็นท่ี อ.ส.พ. ควรให้ความสำาคัญและเร่งดำาเนินการ 

รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดตัวชี้วัดสำาหรับการประเมินผลการ

ดำาเนินงานของ อ.ส.พ. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement 

of Direction) สำาหรับ อ.ส.พ. ได้แก่

แผนระยะสั้น

1. จัดทำาแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม

กับภารกิจการดำาเนินงานในปัจจุบัน เพื่อรองรับทิศทางการดำาเนินงาน

ในอนาคต

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง

สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์

ทางวิชาการและเชิงพาณิชย์

3. จดัทำาแผนการพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รใหเ้ปน็ไปตาม

ระบบประเมินผลการดำาเนินงาน และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและ

ระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์

แผนระยะยาว

1. พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีองค์ประกอบและระบบการบริหาร

จัดการงานด้านพฤกษศาสตร์ที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์

ชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลได้

2. พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำา

ของประเทศเพื่อสร้างบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลาง 

(Central Laboratory) ด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Direction: SOD)

The Botanical Garden Organization
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ขอมูลองคการสวนพฤกษศาสตร

องคการสวนพฤกษศาสตร เปนรัฐว�สาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม 

จัดตั�งข�้นในป พ.ศ. 2535 ซ�่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราช�นีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั�งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก 

ในพระราชดําริ

 ตู ปณ.7 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ 

 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

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ที่ตั้งสวนพฤกษศาสตรประจําภูมิภาค

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

 100 หมู 9 ถนนแมริม-สะเมิง ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180

 โทรศัพท: 0 5384 1000

 โทรสาร: 0 5329 8177

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย

 ตําบลปากแคว อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

 โทรศัพท: 0 5501 9634

 โทรสาร: 0 5591 0248-9 ตอ 22

ศูนยประสานงานองคการสวนพฤกษศาสตร

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน 

 กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท: 0 2298 2194

 โทรสาร: 0 2298 2068

ช�่อภาษาไทย  องคการสวนพฤกษศาสตร

ช�่อภาษาอังกฤษ The Botanical Garden Organization

ช�่อยอ อ.ส.พ. (BGO)

พนักงานและลูกจาง จํานวน 600 คน

Call Center 0 5358 1111

เว�บไซต www.qsbg.org

ผูสอบบัญช� สํานักงานตรวจเง�นแผนดิน
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สถานะทางการเง�น

(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)

สถานะทางการเง�น สินทรัพย หนี้สิน และทุน

สถานะทางการเง�น รายได คาใชจาย

งบแสดงสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน

ปี 2557 584.4443 464.8027 70.0000

ปี 2558 599.7704 458.3480 70.0000

งบแสดงสถานะทางการเงิน ปี	2558 ปี	2557

	 รายได้ 238.9789 240.0447

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 221.5600 220.4790

รายได้จากการดำาเนินงาน 15.2639 19.2194

รายได้อื่น 2.1550 0.3463

	 ค่าใช้จ่าย 216.7410 200.1215

เงินเดือน ค่าจ้าง 59.2723 53.9197

ค่าสาธารณูปโภค 8.1227 8.8613

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 374.6246 99.7360

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 37.3721 37.6045

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 22.2379 37.9044

ทุน

หนี้สิน

สินทรัพย์
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กำาไร (ขาดทุน)
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คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
พ.ศ. 2558 – ปจจ�บัน

ชื่อ-นามสกุล นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ 
  (29 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาโทชีววิทยาสภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำางาน
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
• เลขาธิการสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
• รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• ผู้อำานวยการสำานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
• ผู้อำานวยการกองสำานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
• ผู้อำานวยการกองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
• นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3-7

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

ส�วนที่ 2 โครงสร�างการบร�หาร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
ตำาแหน่ง กรรมการ 
  (29 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

สาขาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
• กรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
• กรรมการในสมาคมประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
• ประธานกรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
• กรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด การสื่อสารแห่งประเทศไทย
• ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ การส่ือสารแห่งประเทศไทย

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

นางมิ่งขวัญ
วิชยารังสฤษดิ์
 ประธานกรรมการ

นางสาวอานุสรา
จิตตมิตรภาพ
 กรรมการ

8 รายงานประจำาปี 2558



ชื่อ-นามสกุล นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
ตำาแหน่ง กรรมการ 
  (29 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

สาขาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
• กรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
• กรรมการในสมาคมประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
• ประธานกรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
• กรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด การสื่อสารแห่งประเทศไทย
• ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ การส่ือสารแห่งประเทศไทย

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์
ตำาแหน่ง กรรมการ 
  (29 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)
  (สมัยที่ 2)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
อัยการพิเศษ สำานักงานอัยการสูงสุด

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสถาน
• ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรือ

ประวัติการทำางาน
• รองอัยการจังหวัดประจำาศาลแขวงนครสวรรค์
• รองอัยการจังหวัดนครราชสีมา
• อัยการจังหวัดประจำากรม สำานักงานคดีอาญา
• อัยการจังหวัดประจำาศาลคดีเด็กและเยาวชนนครปฐม
• อัยการจังหวัดกำาแพงเพชร
• อัยการผู้เชี่ยวชาญ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 สำานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
• อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ระดับ 4
• ผู้อำานวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็ก
 และสถาบันครอบครัวกลาง
• อัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สำานักอัยการสูงสุด
• คณะอนุกรรมการติดตามการออกกฎหมาย 
 การให้สถานะบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา
• คณะอนุกรรมการติดตามการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก
 ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2557: ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
ตำาแหน่ง กรรมการ (17 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน)
ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย รักษาการในตำาแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำานักศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย

ประวัติการทำางาน
• ช่วยราชการสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เพื่อปฏิบัติงาน

ให้กับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
• ปฏิบัติงานในภารกิจศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.)
• ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลางและบรรณาธิการจุลสาร

กรมบัญชีกลาง
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
• กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้อำานวยการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
• คณะอนุกรรมการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีอื่น 

คณะกรรมการกลางพนักงานตำาบล
• คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด
• คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายใน

ของสำานักงาน กสทช.
• คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน 

Car Allowance ให้กับผู้บริหารองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

• คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

นางลัดดาวัลย
สินธุรักษ
 กรรมการ

นางสาวเยาวนุช
วิยาภรณ
 กรรมการ

The Botanical Garden Organization
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ชื่อ-นามสกุล นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์
ตำาแหน่ง กรรมการ 
  (17 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ 
สำานักพระราชวัง

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
M.Sc. (Agricultural Extensive) กลุ่มวิชา Management 
and Training จาก University of Reading, UK

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาพืชไร่-นา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเกษตรทรงคุณวุฒิ 

บริหารราชการส่วนกลาง สำานักพระราชวัง
• ผู้อำานวยการกอง (9) กองบำารุงรักษาราชอุทยาน 

สำานักพระราชวัง
• ผู้อำานวยการกอง กองบำารุงรักษาราชอุทยาน 

สำานักพระราชวัง
• หัวหน้าฝ่าย กองบำารุงรักษาราชอุทยาน สำานักพระราชวัง
• พนักงานเอก กองบำารุงรักษาราชอุทยาน สำานัก

พระราชวัง
• พนักงานโท กองบำารุงรักษาราชอุทยาน สำานักพระราชวัง
• นักเกษตรโท กองชาวที่ สำานักพระราชวัง
• หัวหน้าหมวด กองชาวที่ สำานักพระราชวัง

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
ตำาแหน่ง กรรมการ 
  (17 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
สำานักพระราชวัง

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาตรี (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาพืชสวน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำางาน
• ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

สำานักพระราชวัง (ราชการบริหารส่วนกลาง)
• นักจัดการงานในพระองค์ ชำานาญการพิเศษ 

กองบำารุงรักษา สำานักพระราชวัง
• พนักงานพิเศษ (8) กองบำารุงรักษา สำานักพระราชวัง
• หัวหน้าฝ่าย กองบำารุงรักษา สำานักพระราชวัง
• พนักงานเอก กองบำารุงรักษา สำานักพระราชวัง
• นักเกษตร ระดับ 6 กองบำารุงรักษา สำานักพระราชวัง
• นักเกษตรโท กองบำารุงรักษาราชอุทยาน สำานักพระราชวัง
• นักเกษตรโท กองชาวที่ สำานักพระราชวัง
• หัวหน้าหมวด กองชาวที่ สำานักพระราชวัง

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

นายเอกสิทธิ์
วัฒนปรีชานนท
 กรรมการ

นายจรูญ
อิ่มเอิบสิน
 กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล นายจิรากรณ์ คชเสนี
ตำาแหน่ง กรรมการ 
   (29 สิงหาคม 2557 – 
   22 กรกฎาคม 2558)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐบำาเหน็จบำานาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. 

(สัตววิทยา)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. 

(นิเวศวิทยา) (ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
ความต้องการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

• Ph.D. (Ecology), University of Georgia, USA

ประวัติการทำางาน
• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตรียมพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย 

(Asia Disaster Preparedness Center)
• อาจารย์อาวุโส (Adjunct Professor) สถาบันการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 
(IUCN – The World Conservation Union)

• ที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูฐานทรัพยากรและวิถีชีวิต
จากภัยพิบัติสึนามิในเอเชียแปซิฟิก

• ผู้อำานวยการบริหาร กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ความเกี่ยวพันทางการเมือง:	ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางสุญาณี เวสสบุตร
ตำาแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
   (27 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)

ตำาแหน่งหน้าที่ปจจุบัน
ผู้อำานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
• ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท วท.ม. (พืชสวน) บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาเอก (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” ปี ค.ศ. 1996 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรฯ ประเทศเซนต์ลูเชีย อเมริกากลาง

• รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชินีบน ประจำาปี 2557 
ประทานโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ”

ประวัติการทำางาน
• Foreign Consultant และ Head of Tissue Culture Unit, 

Ministry of Agriculture, Lands, Forestry and Fisheries, 
St. Lucia, West Indies, Central America

• หัวหน้าส่วนวิจัย หัวหน้าสำานักวิชาการ-วิจัย 
และรองผู้อำานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์	(หุ้น)	ที่สำาคัญที่กรรมการถือครอง
ในระหว่างปี	2558: ไม่มี

นายจิรากรณ
คชเสนี
 กรรมการ

นางสุญาณี
เวสสบุตร
 กรรมการและเลขานุการ

The Botanical Garden Organization
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ผูบร�หารองคการสวนพฤกษศาสตร

ดร.สุญาณี เวสสบุตร 
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

ดร.ประมุข เพ็ญสุต 
รองผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

นายภราดร หอมแยม 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ

รักษาการรองผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

12 รายงานประจำาปี 2558



1	 ดร.รัชดา	พงษ์สัตยาพิพัฒน์

 ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี

2	 ดร.ปรัชญา	ศรีสง่า

 หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้

3	 นางสาวกนกวรรณ	ชูทาน

 หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์แมลง

4	 ดร.สันติ	วัฒฐานะ

 หัวหน้าส่วนวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง

5	 นายวิริทธ์พล	โค้วอินทร์

 หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ศูนยวิจัยและพัฒนา สงา สรรพศรี

2 3

4 5

1

1	 ดร.ปยเกษตร	สุขสถาน

 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาสวนและปลูกบำารุง

2	 นายฉัตรทอง	เจือจันทร์

 หัวหน้าส่วนอนุรักษ์

3	 นายสมควร	สุขเอี่ยม

 หัวหน้าส่วนจัดการพื้นที่

4	 นายดนัย	สรรพศรี

 หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำารุง

5	 นางสาวไพลิน	กันทา

 หัวหน้าส่วนผลิต

สํานักพัฒนาสวนและปลูกบํารุง

1 3

4 5

2

1	 นางสาวปถวี	แสงฉาย

 ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ

2	 นางสุมนวดี	บุญสวัสดิ์

 หัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง

3	 นายคณิต	โพธิจินดา

 หัวหน้าส่วนอำานวยการกลาง

4	 นางสาวพัฒน์สรณ์	สงวนศักดิ์

 หัวหน้าส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร

5	 นางสาวสิริน	สุริยวงศ์

 หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์

สํานักอํานวยการ

1 2 3

4 5

The Botanical Garden Organization
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1	 นายนาวิน	อินทกุล

 รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก 

 ในพระราชดำาริ

2	 นายวัชนะ	บุญชัย

 หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

3	 นางสาวนุชรี	นอแสงศรี

 หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

4	 นางสาวเกศินีกานต์	เอกกิตติธนภูมิ

 หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (คำาสั่ง 74/2559)

5	 นายวรวิทย์	ชนะไพริน

 หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

สวนพฤกษศาสตรภูมิภาค

21 3

4 5

1	 นายภราดร	หอมแย้ม

 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาธุรกิจ

2	 นางสาวรุจีวัลย์	ศิริวรรณ

 หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์

3	 นางสาวรุจีวัลย์	ศิริวรรณ

 รักษาการหัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์

4	 นางสาวจิดาภา	ระวีวรรณ

 หัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน

สํานักพัฒนาธุรกิจ

2

4

1

นางปาลิกา	ปราณน์ปรีดา

หัวหน้าส่วนตรวจสอบการบริหาร

การเงิน การคลัง และการดำาเนินงาน

รักษาการผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

สังกัดผูอํานวยการ

- สํานักตรวจสอบภายใน 21

1	 นางอรวรรณ	ไชยพรหม

 หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

2	 นางสาวเสาวภาคย์	แย้มพงศ์ผลิน

 หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

3

14 รายงานประจำาปี 2558
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อัตรากําลัง	(ณ 30 กันยายน 2557)

- พนักงาน 144 คน

- ลูกจางประจํา 6 คน

- ลูกจาง 429 คน

รวมจํานวน 579 คน

กลุ่มงาน พนักงาน
ลูกจ้าง

รวมทั้งสิ้น
ประจำา ชั่วคราว โครงการ

หน่วยงานส่วนกลาง 135 6 130 139 410

ผู้บริหารสูงสุด (10-11) 2 - - - 2

สังกัดผู้อำานวยการ 18 - - 7 25

สังกัดรองผู้อำานวยการ 4 - - - 4

สำานักอำานวยการ 35 2 14 19 70

ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี 38 1 12 29 80

สำานักพัฒนาธุรกิจ 9 - 3 17 29

สำานักพัฒนาสวนและปลูกบำารุง 24 3 101 66 194

สำานักตรวจสอบภายใน 5 - - 1 6

สวนพฤกษศาสตร์สาขา 9 - 70 90 169

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า 
พิษณุโลก ในพระราชดำาริ

2 - 22 21 45

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 3 - 14 32 49

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 1 - 14 18 33

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 2 - 10 16 28

สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา 1 - 10 3 14

รวมทั้งสิ้น 144 6 200 229 579

อัตรากําลัง

ลูกจ้าง
75%

พนักงาน
24%

ลูกจ้างประจำา
1%
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ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
และนโยบายของรัฐที่สําคัญ

ส�วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน

โครงการสําคัญ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติฯ	พืชวงศ์ขิง-ขา	ครั้งที่	7	“ขิง-ขาเพื่อชีวิต”	
(The	7th	International	Symposium	on	the	Family	ZINGIBERACEAE:	Gingers	for	Life)	

ในปี พ.ศ. 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็น

เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทรงเปน็พระมารดาแห่งการ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสพระราชสมภพครบ 

60 พรรษา ในฐานะทีท่รงเปน็บคุคลสำาคญัดา้นการอนรุกัษพั์นธุกรรมพืช

ของประเทศ ให้เป็นท่ีประจักษ์ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

ซ่ึงการจัดประชุมในคร้ังน้ี องค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาท่ีสุดมิได้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นองค์ปาฐกถา

พิเศษ เรื่อง “ขิง-ข่า ในวัฒนธรรมไทย” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

องค์การฯ ได้ดำาเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ในหัวข้อ Her	Majesty	Queen	Sirikit “The Mother of 

Biodiversity Conservation” และ หัวข้อ Her	 Royal	 Highness	 Princess	Maha	 Chakri	 Sirindhorn	 “The 

Conservation Princess” มีการนำาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนำาเสนอบนเวทีและแบบโปสเตอร์ มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึง

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับพืชวงศ์ขิง-ข่า และวงศ์ใกล้เคียงในระดับนานาชาติ ทั้งนี้

มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจาก 22 ประเทศ จำานวน 214 คน

โครงการทางเดินเหนือเรือนยอดไม้	(Canopy	Walks)	

โครงการน้ีได้เร่ิมก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีกว่า 

พร้อมที่เปิดให้เข้าชมได้ในเดือนธันวาคม 2558 นี้ จัดเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือน

ยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 400 เมตร และสูงเหนือพื้นดินกว่า 

20 เมตร สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ได้รอบทิศ

เส้นทางเดินชมธรรมชาติ Canopy Walks ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กกล้า 

ฉาบด้วยสีเทาอมเขียวมีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติโดยรอบ ซึ่งระยะทาง

บางช่วงยังมีกระจกใสสามารถมองลงไปด้านล่างสร้างความเร้าใจสำาหรับผู้ที่ท้าทาย

ความสูง มีราวกั้นที่แข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย ไม่เพียงแต่ความตื่นเต้นสนุกสนาน 

และความงามของทัศนียภาพ ยังได้รับความรู้ทางพฤกษศาสตร์ที่เข้าใจง่ายจากป้าย

สื่อความหมายที่จัดแสดงไว้ตลอดระยะทางการเดินชม

17



ผลการดําเนินงานตามภารกิจ

1.	 ด้านการพัฒนาสวนสวยแหงการเรียนรู้คูความเพลิดเพลิน	

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำาการรวบรวมพรรณไม้ประจำาถ่ิน (endemic) พรรณไม้หายาก (rare) และพรรณไม้

ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (endangered) มารวบรวมไว้เพื่อการอนุรักษ์ และจัดปลูกแสดงให้เป็นหมวดหมู่

ตามหลักวิชาการตามหลักอนุกรมวิธานพืช และในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสำาหรับประชาชน ดังน้ี

ไอยริศ	 (Zingiber sirindhorniae	 Triboon	
&	 Keerat) เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวและหายาก
ในถิน่กำาเนดิตามธรรมชาต ิพบบรเิวณเขาหนิปนู
เขตแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
พืชล้มลุก มีลำาต้นอยู่ใต้ดิน ออกดอกสีม่วง 
บานในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

มหาหงส์	(Hedychium coronarium)
พบขึน้มากในภาคเหนอื มชีือ่อืน่ๆ ไดแ้ก ่หางหงส ์
กระทายเหิน ตาห่าน เหินแก้ว และเหินดำา นิยม
ปลูกเป็นไม้ประดับ ขึ้นได้ดีทั่วประเทศ เหง้าบด
ผสมน้ำาผึ้งใช้เป็นยาแก้กระษัย น้ำาคั้นทาแก้ฟกช้ำา 
เชือ่วา่เปน็ไมม้งคลทางเมตตามหานยิม ปลกูไวก้บั
บ้านเรือนจะเป็นสิริมงคลอย่างสูง ออกดอกช่วง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม

กระเจียวสุเทพ	(Curcuma ecomata	Craib)
เป็นพืชถิ่นเดียวทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ขึ้นในป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง
จากน้ำาทะเลต้ังแต่ 400-1,300 เมตร ช่วงออกดอก
ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม

ข่าเจ้าคุณวินิจ	(Globba winitii C.H.Wright)
พบบนภเูขาหนิปนูในภาคเหนอืและภาคตะวนัตก 
เป็นพืชหายาก ช่อดอกมีใบประดับสีชมพู ชมพู
อมแดงจนถึงม่วง นำามาปลูกเป็นไม้ประดับ จุดสังเกต
ในการจำาแนกชนิดของข่าเจ้าคุณวินิจ คือ ฐานใบ
จะโค้งเป็นรูปหัวใจ ตั้งชื่อให้ เป็นเกียรติแก่
พระยาวนิจิวนนัดร (2457-2473) นกัพฤกษศาสตร์
ไทยรุ่นบุกเบิกที่ได้สำารวจค้นพบพรรณไม้นานา
ชนิด ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

จี๋กุกหลวง	 (Amomum Maximum)	 เป็น
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ช่อดอกเกิดจากเหง้า 
แตกก่ิง ดอกสีขาวล้วน ยกเว้นกลีบปากมีลายสีแดง
เล็กน้อย จะงอยเหนืออับเรณูเป็นกระเปาะตื้น 
ผลสเีขยีว มสีนั 8-9 สนั ออกดอกเดอืนพฤษภาคม

ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดทำาอุทยานพืชวงศ์ขิง-ข่า (Ginger Garden) ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อทำาการรวบรวมพืชวงศ์ขิง-ข่า (ZINGIBERACEAE) และพืชอันดับขิงข่า 

(ZINGIBERALES) เนื่องจากพืชวงศ์ขิง-ข่ามีการกระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย 

แอฟริกา อเมริกา และบางส่วนของออสเตรเลีย โดยมีศูนย์กลางการกระจายพันธ์ุอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในประเทศไทยพบพืชวงศ์ขิง-ข่า จำานวน 25 สกุล 300 ชนิด

Ginger Garden ใช้รูปแบบจัดแสดงแบบการจัดหมวดหมู่ทางพืชอย่างเป็นระบบตามหลักอนุกรมวิธาน 

(Taxonomy Systematic Garden) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ไม้ต้นแบบที่มีชีวิต (Living Type 

Collection) แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีการรวบรวมพืชไว้กว่า 180 ชนิด ซ่ึงเป็นพืชวงศ์ขิง-ข่า (ZINGIBERACEAE) อาทิ

เช่น สกุลเร่ว-กระวาน Amonum spp. สกุลขมิ้น Curcuma spp. สกุลข่า Alpinia spp. สกุลมหาหงส์ Hedychium spp. 

สกุลกระชาย Boesenbergia spp. สกุลเปราะ Kaempferia spp. สกุลปุด Etringera spp. สกุลเข้าพรรษา Globba spp. 

และพืชอันดับขิงข่า (ZINGIBERALES) อาทิเช่น วงศ์กล้วย (MUSACEAE) วงศ์ปักษาสวรรค์ (STRELITZIACEAE) 

วงศ์ธรรมรักษา (HELICONIACEAE) วงศ์เอื้องหมายนา (COSTACEAE) วงศ์คล้า (MARANTACEAE) เป็นต้น 

พืชวงศ์ขิง-ข่าบางสกุลมีการพักตัวในฤดูหนาวถึงฤดูร้อน (Dormancy) ดังน้ันช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเย่ียมชมอุทยาน

พืชวงศ์ขิง-ข่ามากที่สุด คือ ช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
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สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา ในพระราชดําริ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ด้านวิชาการ สำารวจรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์

พชืหายาก ใกลส้ญูพนัธุ ์พชืทอ้งถิน่ พชืถกูคกุคาม พชืวงศ์

จำาปี-จำาปา (MAGNOLIACEAE) วงศ์กระดังงา (ANNON-

ACEAE) และพืชทั่วไป รวมจำานวน 90 ชนิด เพื่อเพิ่ม

ปริมาณ จำานวน 52,822 ต้น และใช้ในการสนับสนุนการ

ดำาเนินกิจกรรมภายในสวนฯ พร้อมทั้งได้ดำาเนินการเพาะ

ขยายพันธุ์พืชที่ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำามา

จำาหน่ายเพื่อหารายได้ให้กับสวนฯ

ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้ ได้เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และจัดกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ทางด้านพืช จำานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

กจิกรรมคา่ยเยาวชน กจิกรรมฝกอบรมหลกัสตูรผูน้ำาชมุชน

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือพัฒนาสวนฯ ให้มีการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านการพัฒนาพื้นที่	 ได้ดำาเนินงานด้านการ

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสวนฯ โดยการ

ปรับปรุงพื้นที่และจัดแสดงวงศ์พรรณไม้ จัดทำาป้ายสื่อ

ความหมาย ป้ายชื่อพรรณไม้ สร้างสะพานเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนฯ ให้สะอาด

และสวยงาม

ในปีงบประมาณ 2558 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำาริ ได้ดำาเนินการในด้านต่างๆ ดังน้ี
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ด้านวิชาการ ได้ดำาเนินการศึกษารวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นภาค

ตะวันออก จำานวน 100 ชนิด ได้แก่ มะลิดิน ช้างน้าว โยทะกา ระย่อม 

หมันทะเล และจันทน์ชะมด ทำาการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ 

โดยมีพรรณไม้ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ได้แก่ พรวด ยางนา ว่านเพชรหึง เสม็ดขาว 

กระจูด หม้อข้าวหม้อแกงลิง

ด้านการพัฒนาพื้นที่ ได้ดำาเนินการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์

ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 ให้โดดเด่นและสวยงามตามโครงการสร้าง

และพฒันาสวนสวยเพือ่การเรยีนรู ้เพือ่ใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูด้า้นพฤกษศาสตร์

และพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำา สร้างฐานการเรียนรู้ธรรมชาติ 

ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและรองรับ

นักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี

ดา้นการเผยแพรแ่ละใหค้วามรู้ ไดด้ำาเนนิการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์

และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

ในภาคตะวนัออก โครงการถา่ยทอดความรูด้า้นพชืเพือ่การอนรุกัษฯ์ โครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์ได้ทุกฤดู โครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการศูนย์บริการ

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน

ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น 

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  การอบรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ การสำารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เพือ่พฒันาสวนฯ 

ให้มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สวนพฤกษศาสตรระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในปีงบประมาณ 2558 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้ดำาเนินงานที่โดดเด่นและสำาคัญเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้

และแหล่งนันทนาการสำาหรับประชาชน ได้แก่
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ด้านวิชาการ ได้ดำาเนินการสำารวจและรวบรวมไม้ประจำาถิ่น 

ไม้พื้นเมือง ไม้หายาก และไม้ใกล้สูญพันธุ์ ได้จำานวน 34 ชนิด เพื่อนำามา

เพาะขยายอนุรักษ์สายพันธุ์ ได้จำานวน 33,210 ต้น ทั้งนี้ ได้นำามาจัดแสดง

ในพื้นที่ และแจกจ่ายกล้าพันธุ์ให้แก่หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป เพื่อนำาไป

ปลูกคืนสู่ธรรมชาติ

ด้านการพัฒนาพื้นที่	 ได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งศึกษา

เรียนรู้พืชภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปี 2558 ได้ปรับพื้นที่เพื่อจัดแสดงพืช

สมุนไพร จำานวน 390 ต้น พร้อมทั้งจัดทำาป้ายชื่อ ชนิด บรรยายสรรพคุณ

และการนำาไปใช้ประโยชน์ประกอบ และพัฒนาเส้นทางเดินชมสวนสมุนไพร

อีกด้วย

ด้านการเผยแพร่และให้ความรู้	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การฯ อาทิ ปันรักษ์ ปันรู้ สู่สิ่งแวดล้อม จัดอบรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ ได้แก่ อบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม อบรมผู้นำาชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม

สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการรบัผดิชอบตอ่สงัคม และโครงการศนูยบ์รกิารขอ้มลู

ทางพฤกษศาสตรเ์พือ่ประชาชน นอกจากนี ้ยงัไดจ้ดัแสดงหตัถกรรมพืน้บา้น 

และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ด้านการบริหารจัดการ ดำาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การดำาเนินงาน โดยได้จัดทำาแผนการดำาเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

การควบคุมดูแล/เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้

จดัทำาคูม่อืการควบคมุภายใน ดา้นบรหิารการเบกิจา่ยวสัด ุอปุกรณข์องสวนฯ 

อีกด้วย

สวนพฤกษศาสตรขอนแกน อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

ในปีงบประมาณ 2558 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้ดำาเนินงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ 

ดังนี้

The Botanical Garden Organization

21



ด้านวิชาการ ได้รวบรวมและเพาะขยายพันธุ์ไม้ที่ได้จากการสำารวจ 

จำานวน 42 ชนิด 12,603 ต้น และนำาไปจัดแสดงในพื้นที่สวนฯ

ดา้นการพฒันาพืน้ที ่ไดท้ำาการพฒันาพืน้ที ่จำานวน 2 ไร ่เพือ่จดัแสดง

สวนอุทยานพรรณไม้ และจัดแสดงพรรณพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ แปลงดอกไม้

แก่นตะวัน แปลงต้นบานไม่รู้โรย และแปลงดอกไม้ต้นรัก เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยงัไดป้รบัปรงุระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานเพือ่รองรบัการกา้วไปสูอ่าเซยีน 

โดยในปี 2558 ได้ปรับปรุงระบบน้ำา เส้นทางสัญจรภายในพ้ืนท่ี อาคารสถานท่ี

ให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

ดา้นการเผยแพรแ่ละใหค้วามรู้ ไดจ้ดัทำาศนูยเ์กษตรอนิทรยี ์เผยแพร่

ความรู้เรื่องปุยหมักชีวภาพ เพื่อใช้สนับสนุนในการดำาเนินงานภายในสวน

อีกด้วย รวมถึงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำานึกให้แก่เยาวชนและประชาชน 

ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรพืช

ด้านการบริหารจัดการ ได้จัดทำาแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ประจำาปี แผนจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำาคู่มือความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

พรอ้มไดต้ดิตามผลการดำาเนนิงาน ผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ เปน็ประจำา

ทุกเดือน นอกจากนี้ ยังได้ติดตามดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของบุคลากรภายใต้สังกัดอีกด้วย

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยในปีงบประมาณ 2558 

ได้ดำาเนินงานเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้
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2.	 ด้านการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้	เผยแพรและถายทอดองค์ความรู้สูประชาชน	

•	 หลักสูตรการดำารงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557

 โดยนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้การเป็นต้นใหม่ของพืช ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติ

ผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ การศึกษาแปลงเพาะปลูก แปลงรวบรวมพืช ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมอบรม

จำานวน 112 คน

•	 หลักสูตรวาดภาพทางพฤกษศาสตร์	ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557

 โดยมีนางธัญลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ และนายปรีชา การะเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สีไม้ในการวาดภาพ 

เปน็วทิยากรบรรยายใหค้วามรู ้แนะนำาเทคนคิการวาดภาพโดยใชส้ไีม ้พรอ้มฝกเขยีนบนัทกึภาคสนาม มผีูเ้ขา้รว่มอบรม

จำานวน 62 คน

•	 หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น	รุ่นที่	20	ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558

 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช โดยเน้นพืชภายในท้องถิ่น รวมทั้ง

อบรมภาคสนาม ณ อุทยานดอยอินทนนท์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 45 คน

•	 หลักสูตรความหลากหลายของพืชกับสิ่งแวดล้อม	ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2558

 โดยการจัด “กิจกรรมยุวทูตสวนพฤกษศาสตร (Young Botanic Ambassador)” ปีท่ี 2 มีนายพิษณุ จันทร์วิทัน 

เอกอัครราชทูตไทยประจำาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำาพูน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำานวน 30 คน

•	 หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

•	 หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชชั้นสูง ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558

 โดยถ่ายทอดความรู้เร่ืองลักษณะสำาคัญของพืชแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้สำาหรับตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ในระดับวงศ์

และระดับสกุล ทั้งนี้ ได้อบรมเชิงปฏิบัติ เรียนรู้การจัดจำาแนกลักษณะพืชจากตัวอย่างจริง มีผู้เข้าอบรมจำานวน 66 คน

•	 หลักสูตรค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	(2	ครั้ง)	ระหว่างวันที่ 2-3 และ 23-24 กรกฎาคม 2558

 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ให้แก่นักเรียนจำานวน 8 สถาบัน อบรมให้ความรู้เรื่อง ความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายของระบบนิเวศ เรียนรู้แนวทางและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ และการศึกษาภาคสนาม ณ ฐานการเรียนรู้อุทยานขิง-ข่า 

พิพิธภัณฑ์ และกลุ่มอาคารเรือนกระจก มีผู้เข้าอบรมจำานวน 81 คน

ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำานวน 8 ครั้ง ดังนี้

การจัดอบรม
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•	 เรื่อง	 “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 

1-31 ธันวาคม 2557

•	 เรื่อง	 “วันเด็กแห่งชาติและคำาขวัญเนื่องใน

วนัเดก็	ตัง้แตป่	ี2524-2558” เนือ่งในงานวนัเดก็แหง่ชาต ิ

วันที่ 10 มกราคม 2558

•	 หัวข้อ	 “สีกับความรู้สึก” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 

โดย รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สี

จากประสบการณ์การทำางาน ซึ่งมีอิทธิพลทางอารมณ์ ความรู้สึกของ

มนุษย์ และแนวทางการผสมสีในวงล้อสี (Colour Wheel)

• หัวข้อ	 “ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีโจน	 จันได”	

เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2558 โดย นายโจน จนัได ผูก้อ่ตัง้ศนูย ์“พนัพรรณ 

(Pun Pun)” เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง และ 

ศนูยเ์มลด็พนัธุพ์ืน้บา้น มาถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณก์ารใชช้วีติ

แบบพึ่งพาตนเอง สร้างศักยภาพของตัวเองด้วยปัจจัย 4

• หัวข้อ	 “การรักษาสิ่งแวดล้อม	 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม”	

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยสอนเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของ 

จากวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นภาชนะ อาทิเช่น ประดิษฐ์ดอกไม้ 

จากเศษผ้าและหลอดกาแฟ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

• หัวข้อ	 “วันโอโซนโลก	 (World	 Ozone	 Day)”	 เมื่อวันที่ 

15 กันยายน 2558 องค์การฯ ได้จัดบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ  

เรื่องผลดี-ผลเสียของโอโซนต่อมนุษย์ พืชพรรณ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมถึงการฟื้นฟูโอโซนและการร่วมกันป้องกันอันตราย 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จัดนิทรรศการภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	จำานวน 4 ครั้ง ได้แก่

จัดนิทรรศการ

ดำาเนินการจัดบรรยายวิชาการ จำานวน 4 ครั้ง ได้แก่

จัดบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ
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•	 เรื่อง	“7	พันล้านฝน	7	พันล้านใจ	คิดห่วงใย

ในผืนโลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ระหว่างวันที่ 

25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558

•	 เรื่อง	 “พระมารดาแห่งความหลากหลาย

ทางชีวภาพ” วันที่ 12 สิงหาคม 2558

จัดนิทรรศการภายนอกพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์	จำานวน 7 ครั้ง ได้แก่

•	 เรื่อง	 “Rose	Queen	 of	 Flowers” ระหว่าง

วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

•	 เรื่อง	 “องค์การสวนพฤกษศาสตร์กับการ

อนุรักษ์อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 

11 มกราคม 2558 ณ สวนเทิดพระเกียรติ สวนไม้งาม

ริมน้ำากก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

•	 เรื่อง	“ม่วนงันวันเด็ก”	ครั้งที่ 6 วันที่ 10 มกราคม 2558 

ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่

•	 เรื่อง	 “ช้างไทยตำานานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ระหว่าง

วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำาปาง

•	 เรื่อง	 “มหกรรมสุดยอด	OTOP	 ล้านนา” ระหว่างวันที่ 

4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 

เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

•	 เร่ือง	“มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาท้องถ่ิน” 

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 

กรุงเทพมหานคร

•	 เรื่อง	 “ภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ	(ขงิ-ขา่โลก)	ครัง้ที	่3” ระหวา่งวนัที ่24 กนัยายน 

2558 ณ สวนน้ำา วานา นาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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•	 การอบรม	“Capacity	Building	on	Taxonomy	of	Bryophytes,	Pteridophytes	and	Economically	

Important	Insects	(Predators	and	Parasitoids):	Project	Activity	3	on	Internship	Programme	on	Taxonomy	

of	 Bryophytes	 (Moss)	 and	 Pteridophytes	 (ferns)” ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 

25-30 พฤศจิกายน 2557

•	 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “Internship	

Programme	on	Taxonomic	Capacity	Building	 for	

Bryophytes	and	Pteridophytes” โดยความรว่มมอืจาก 

Biodiversity Center of Japan และศูนย์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพแหง่อาเซยีน (ASEAN Center for Biodiversity: 

ACB) ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มจำานวน 10 ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัด

เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2558

•	 การอบรม	“Workshop	on	Biodiversity	 in	

Southeast	Asia	2015” ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2558 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

•	 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร	 “SCRATCHPADS	COURSE:	 Flora	 of	 Thailand”	 ซึ่งจัดโดย 

Section Ecoinformatics & Biodiversity, Department of Bioscience, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ก ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2558

การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝกอบรมเฉพาะทางและศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชีย	จำานวน 4 ครั้ง ได้แก่

การร่วมออกสำารวจพันธุ์ไม้	จำานวน 2 ครั้ง ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูล จัดทำาตัวอย่างพรรณไม้แห้งและบันทึกข้อมูล

ลงฐานข้อมูลพรรณไม้ จำานวน 1,701 ตัวอย่าง ดังนี้

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการดำาเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

•	 สำารวจพันธุ์ไม้	 ณ	 แขวงไชยบุรี	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 

1-12 กันยายน 2558 โดยรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง จำานวน 454 หมายเลข และจัดทำาเป็นตัวอย่างพรรณไม้

เพื่อการศึกษาอ้างอิง

•	 สำารวจพันธุ์ไม้ร่วมกับกรมปาไม้	สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา สวนพฤกษศาสตร์มากิโนะ ประเทศ

ญี่ปุ่น สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 

สวนพฤกษศาสตร์เอดินเบอระ ประเทศสหราชอาณาจักร 

และมหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ พื้นที่

รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 

7 กันยายน – 3 ตุลาคม 2558 โดยรวบรวมตัวอย่าง

พรรณไม้แห้งได้ จำานวน 1,247 หมายเลข
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•	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ “The 67th Annual 

Meeting of the Japan Society of Medical Entomology 

and Zoology” ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 27-29 

มีนาคม 2558

 ทั้งนี้ ได้นำาเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง First 

report of seasonal biodiversity of black-fl y (Diptera: 

Simuliidae) and evaluation of ecological factors 

infl uencing on species distribution at Doi Phahompok, 

Thailand

• การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“Regional Workshop for Capacity Development on 

Low Carbon and Resilient Society in ASEAN region 

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอนันตรา 

กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำานวน 2 ครั้ง ได้แก่

ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์	จำานวน 16 เรื่อง ได้แก่

1. Nguanchoo, V., Srisanga,	P., Swangpol, S., Prathanturarug, S., and Jenjittikul, T. 2014. Food plants 

in Hmong cuisine in Northern Thailand. Thai	Journal	of	Botany	6	(2): 131-145.

2. Souvannakhoummane, K. and Maknoi,	 C. 2014. Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi 

(Zingiberaceae): a new species from Lao PDR. Thai	Journal	of	Botany	6	(2): 125-130.

3. Parnell, J. A.N., Strijk, J.S., Maknoi,	C., Luu, T.H., Pooma, R., Sirimongkol, S., Rueangruea, S., 

Tichai, W., and Ritphet, N. 2014. New records expand the ranges of Christisonia siamensis and Christisonia 

scortechinii, the latter species being new to Thailand. Thai	Forest	Bulletin	(Bot.)	42: 16-23.

4. Suddee, S., Prommanut, P., and Watthana,	S. 2014. Porpax thaithongiae (Orchidaceae) a new 

species from Thailand. Thai	Forest	Bulletin	(Bot.)	42: 100-103.

5. Watthana,	S., and Pederson, H. Æ. 2014. Geodorum in Flora	of	Thailand	Vol.	12	(2): 532-541.

6. Gale, S.W., and Watthana,	S. 2014. Nervilia in Flora	of	Thailand	Vol.	12	(2): 532-541.

7. Wangwasit,	K., and Chantaranothai, P. 2014. Revision of Neanotis W.H.Lewis. Tropical	Natural	

History	14	(2): 101-111.

The Botanical Garden Organization

27



สำารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการสำารวจ	รวบรวม	และจัดทำาฐานข้อมูลความหลากหลายทางด้านพืช

โดยทำาการสำารวจ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

พชืทีม่ทีอ่ลำาเลยีงบรเิวณเขาหนิปนูในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื 3 แหง่ ไดแ้ก่

• อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สามารถเก็บ

ตัวอย่างได้ท้ังส้ิน 866 หมายเลข พบพืชชนิดท่ีสำาคัญ อาทิ เครือหมูปอย 

(Nyctocalos brunfelsiiflorus Teisjm. & Binn.) เสาวรสสยาม 

(Passiflora siamica Craib) มะหาด (Artocarpus chama Buch.-Ham.) 

กาสะลองคำา (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) ปุด (Etlingera 

araneosa (Bak.) R.Sm.) และลำาพูป่า (Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.) เป็นต้น

8. Muangyan,	N.,	Ponganornkul,	W., and	Maknoi,	C. 2015. Rhynchanthus bluthianus (Zingiberaceae), 

a new record for Thailand. Thai	Journal	of	Botany	7	(1): 79-81.

9. Bongchewin, B., Norsaengsri,	 M., and Paton, A. 2015. A new record of Gomphostemma 

pedunculatum. Thai	Journal	of	Botany	7	(1): 71-77.

10. Kurzwell. H., Suksathan,	 P., and Tripetch, P. 2015. Satyrium nepalense (Orchidaceae) newly 

recorded in Thailand.	Thai	Journal	of	Botany	7	(1): 50-64.

11. Watthana,	S., 2015. The genus Gaultheria Kalm ex L. (Ericaceae) in Thailand. Thai	Journal	of	

Botany	7	(1): 53-58.

12. Saeung, A., Baimai, V., Thongsathuan, S., Otsuka, Y., Srisuka,	W., Taai, K., Somboon, P., Suwonkerd, 

W., Sochanta, T., and Choochote, W. 2014. Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological 

races of Anopheles crawfordi (Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia. Comptes	Rendus	Biologies	337: 

625-634.

13. Takaoka, H., Srisuka,	W., Saeung, A., and Otsuka, Y. 2014. Simulium (Simulium) lomkaoense, 

a New Species of Black Fly (Diptera: Simuliidae) From Thailand. Journal	of	Medical	Entomology	51	 (6): 

1109-1115.

14. Thongsahuan, S., Otsuka, Y., Baimai, V., Saeung, A., Hempolchom, C., Taai, K., Srisuka,	W., 

Dedkhad, W., Sor-suwan, S., and Choochote, W. 2014. Cytogenetic, crossing and molecular evidence of two 

cytological forms of Anopheles argyropus and three cytological forms of Anopheles pursati (Diptera: Culicidae) 

in Thailand. Tropical	Biomedicine	31	(4): 641-653.

15. Takaoka, H., Srisuka, W., Otsuka, Y., and Choochote, W. 2014. A New Species and Species-Group 

of Simulium (Simulium) (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Journal	of	Medical	Entomology	51	(4): 725-732.

16. Wangwasit,	K., and Chantaranothai, P. 2015. Notes on Hedyotis L. (Rubiaceae) from Thailand. 

Phytotaxa	206	(1): 047-052.

3.	 ด้านการศึกษา	วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน	
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• อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เก็บตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 816 หมายเลข พบพืชชนิดที่อยู่ในบัญชี

รายชื่อพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Thailand Red Data: Plants) ได้แก่ มะแหลบอ่างกา (Herocleum burmanicum) 

ลั่นทมเครือ (Agonosma siamensis) ยาแก้ (Gochnatia decora) ว่านนางแลว (Polygonatum kingianum) ขะเจาะน้ำา 

(Indigofera laxifl ora) และก่อสามเหลี่ยม (Trigonobalanus doichangensis)

• อุทยานแห่งชาติถ้ำาผาไท จังหวัดลำาปาง เก็บตัวอย่างได้ท้ังส้ิน 504 หมายเลข พบพืชชนิดท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือ

พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Thailand Red Data: Plants) จำานวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเช้าปากเป็ด (Aristolochia kerrii 

Craib) ว่านพร้าว (Heterostemma gracile Kerr.) เทียนผาไท (Impatiens nalampoonii T. Schimizu) เถ้าก้นปิดถ้ำา 

(Stephania tomentella Forman) และสะเต้า (Pterospermum grandifl orum Craib)

ศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ที่กำาลังถูกคุกคาม

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ไดด้ำาเนนิการศกึษาวจิยัเพือ่อนรุกัษ์

พรรณกล้วยไม้ เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชที่นิยมในวงการค้าเพื่อปลูก

ประดบัหรอืใชเ้ปน็ตน้พนัธุ ์และถกูลกัลอบนำาออกมาจากแหลง่กำาเนดิ

ตามธรรมชาติเป็นจำานวนมากจนอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ องค์การฯ 

จึงได้จัดทำาโครงการ ดังนี้

โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ	โดยในปี 2558 ได้ทำาการศึกษาวิจัย ดังนี้

• สำารวจเพื่อศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยากล้วยไม้ในธรรมชาติ 4 ชนิด ได้แก่ เอื้องมือชะนี (Dendrobium 

senile C.S.P. Parish & Rchb.f.) เหลอืงจนัทบรู (D. friedericksianum Rchb.f.) เอือ้งเขม็ไผ ่(Cleisostoma bambusarum 

King & Plant) และกล้วยไม้น้ำา (Epipactis fl ava Seidenf.) เพื่อเก็บรวบรวมภาพและข้อมูลของแต่ละชนิด พร้อมทั้ง

จัดทำาคำาบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ประกอบ 50 ชนิด และได้ทำาการสำารวจพื้นที่ อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปล่อยกล้วยไม้สกุลเอื้องคำาในธรรมชาติ

• ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงราไมคอร์ไรซาจากรากกล้วยไม้ (orchid mycorrhiza collection) เนื่องจากในสภาพ

ธรรมชาตเิชือ้ราไมคอรไ์รซาเจรญิอยูไ่ดใ้นรากกลว้ยไม ้เพราะเปน็จลุนิทรยีท์ีม่คีวามสำาคญัตอ่การงอกของเมลด็กลว้ยไม ้

และช่วยให้ธาตุอาหารแหล่งพลังงานที่สำาคัญ คือ แหล่งของคาร์บอน และกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ เชื้อรา

ที่พบในสภาพธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเชื้อราในสกุล Rhizoctonia spp. จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถแยกเชื้อราจากราก

กล้วยไม้ 19 ชนิด ได้เชื้อรา 21 Isolate จำานวน 7 สกุล เพื่อนำามาทดลองเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA และ OMA พบว่า

เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนอาหาร OMA จึงนำาเชื้อรามาทดสอบศักยภาพต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้สกุล

เอื้องคำา พบว่าเชื้อราทั้ง 7 Isolate ไม่สามารถส่งเสริมการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เอ้ืองคำาได้

• ทดลองหาวิธีการเก็บเชื้อราไมคอร์ไรซาใน 4 วิธี ได้แก่ การเก็บเชื้อราใน PDA slant การเก็บเชื้อราในน้ำากลั่น

น่ึงฆ่าเช้ือ การเก็บเช้ือราใน 10% กลีเซอรอล และการเก็บเช้ือราในดินน่ึงฆ่าเช้ือ พบว่าการเก็บรักษาเช้ือราในดินน่ึงฆ่าเช้ือ 

สามารถยืดอายุของเชื้อราได้ดีกว่าวิธีอื่น

• การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ สามารถอนุรักษ์กล้วยไม้ได้ 30 ชนิด ซึ่งมีกล้วยไม้เอื้องดินจีน

ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกล้วยไม้หายาก (red list) รวมอยู่ด้วย และนำาไปเพาะขยายพันธุ์เพิ่มจำานวนได้ 20,560 ต้น

• การจัดทำาธนาคารเมล็ดพันธ์ุกล้วยไม้ (orchid seed bank) สามารถรวบรวมและอนุรักษ์เมล็ดพันธ์ุกล้วยไม้ไทย

ไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนเคร่ืองหมายพันธุกรรมกล้วยไม้ในระบบ จำานวน 30 ชนิด อีกท้ังยังส่งเสริมการปลูกเล้ียงกล้วยไม้ป่า

แบบมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชนบ้านปงไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สนับสนุนต้นพันธุ์กล้วยไม้ 8 ชนิด อาทิ ฟ้ามุ่ย 

นกคุ้มไฟ ว่านไหมนา เอื้องผึ้ง เอื้องคำา ช้างพลาย เพชรหึง และเข็มแดง ให้แก่ชุมชนในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ 
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ได้จำานวน 6,760 ต้น เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และอีกส่วนหนึ่งนำาปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติในพื้นที่บ้านปงไคร้ 

จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนีย้งัมกีารจดัทำาทะเบยีนเครือ่งหมายพนัธกุรรมกลว้ยไมไ้ทย เพือ่เปน็หลกัฐานยนืยนัถิน่กำาเนดิของชนดิ

พันธุ์นั้นๆ ได้ศึกษาพันธุกรรมกล้วยไม้ไทย จำานวน 48 ชนิด นำามาจัดทำาตัวอย่างซ้ำาเพื่อยืนยันเครื่องหมายพันธุกรรม

ได้จำานวน 98 ตัวอย่าง

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพพันธุ์พืช

โครงการปรับปรุงสายพันธุ์พืชเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ

•	 พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มดอกหอมบางชนิดเพื่อเป็นไม้ประดับ โดยในปี 2558 ได้รวบรวมกล้วยไม้

พันธุ์แท้สกุลแวนด้า สกุลช้าง และลูกผสมสกุลแวนด้าที่มีดอกหอม นำามาศึกษาลักษณะดอกและช่วงเวลาการส่งกลิ่น 

ของกล้วยไม้กลุ่มดอกหอม พบว่ากล้วยไม้กลุ่มดอกหอมแต่ละชนิดจะมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น

 - กล้วยไม้พันธ์ุแท้สามปอยหลวง สามปอยชมพู และสามปอยดง มีกลิ่นหอมกระจาย

 - กลว้ยไมล้กูผสมสกลุแวนดา้ (สามปอยชมพ ูx สะแลง่) และมมิปิาลเ์มอรจ์ะมกีลิน่หอมแรงกวา่พนัธุแ์ทแ้ละ

มีกลิ่นหอมคล้ายกับดอกกุหลาบ และช่วงเวลาการส่งกลิ่นของดอกกล้วยไม้ส่วนใหญ่จะส่งกลิ่นแรงใกล้เคียงกันตลอด

ทั้งวัน

 - ลูกผสมมิมิปาล์เมอร์ (มิมิปาล์เมอร์ x เมอร์ริลิอิ) และลูกผสม (สามปอยหลวง x สะแล่ง) x เขาแกะ  

จะมีกล่ินแรงข้ึนหลังจากเท่ียง ส่วนกล้วยไม้ในสกุลช้างมีกล่ินท่ีฉุนแรงตลอดท้ังวัน และมีกล่ินแตกต่างจากสกุลแวนด้ามาก

 ส่วนการผสมพันธุ์ของแต่ละชนิด พบว่าการผสมสกุลแวนด้ากับช้าง หลังจากผสมเป็นเวลา 2-3 เดือน  

ฝักบางต้นเริ่มเหลืองและร่วงจากต้น โดยเฉพาะต้นแม่พันธุ์ที่เป็นฟ้ามุ่ยน้อยและช้าง เมื่อนำาเมล็ดมาเพาะ พบว่าเมล็ด

ไม่เกิดการงอก โดยฝักกล้วยไม้สกุลช้างมีการพัฒนาช้าและมีขนาดเล็กกว่าฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองของช่อดอก

ภายในต้นเดียวกัน อีกทั้งไม่พบเมล็ดข้างในฝัก

 ดงันัน้ การใชก้ลว้ยไมส้กลุชา้งเปน็ตน้แมผ่สมขา้มกบัสกลุแวนดา้ อาจไมเ่หมาะสม ซึง่ตา่งกบัคูผ่สมของลกูผสม

มิมิปาล์เมอร์ x ช้างกระ ซึ่งใช้มิมิปาล์เมอร์เป็นต้นแม่ พบว่าเมล็ดสามารถงอกพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มได้

•	 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีฤทธิ์ทางชีวภาพ

 ทำาการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลมหาหงส์ (Hedychium) จำานวน 4 ชนิด ได้แก่ มหาหงส์เหลือง 

(H. flavescens) ตาเหินหลวง (H. stenopetalum) ตาเหินดอยปุย (H. ‘DoiPui’) และตาเหินขุนสถาน (ตาเหินภู) 

(H. neocarneum) โดยไดท้ำาการศกึษาถงึศกัยภาพดา้นการเปน็สว่นประกอบของผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอางและผลติภณัฑ์

ต้านการอักเสบ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกล่ินของน้ำามันหอมระเหยด้วยวิธี 

แกสโครมาโทรกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี (GC/MS) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี 

พื้นฐานรวมถึงการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบ้ืองต้น (DPPH assay spray detection) 

ด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง (Thin Layer Chromatography: TLC) ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ได้แก่ การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammation activity) ในหนูทดลอง

ด้วยวิธี EPP-induced ear edema การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant 

activity) ด้วยวิธี DPPH assay, ABTS assay รวมถึงการหาปริมาณสารประกอบ

ฟีนอลิกรวม (Folin-Cioclateu’s phenol reagent) การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์

ไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition activity) หรือฤทธิ์ยับยั้งความหมองคล้ำาและ 

รอยด่างดำา และการทดสอบฤทธิ์ต่อต้านกระบวนการไกลเคชัน (Anti-glycation 

activity) หรือฤทธิ์ต่อต้านริ้วรอยและความชรา
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 ผลการทดสอบน้ำามันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชสกุลมหาหงส์ทั้ง 4 ชนิด พบว่าส่วนสกัดที่มีศักยภาพ

สามารถนำาไปใชเ้ปน็สว่นประกอบในผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอางทีม่ฤีทธิช์ว่ยตา้นการอกัเสบ ไดแ้ก ่สว่นสกดั Ethyl acetate 

จากส่วนเหง้าของ H. neocarneum (% inhibition = 51.16) และ H. stenopetalum (% inhibition = 47.67) และ

ส่วนสกัดที่มีศักยภาพสามารถนำาไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ 

มีฤทธิ์ยับยั้งความหมองคล้ำาและรอยด่างดำา และมีฤทธิ์ต่อต้านริ้วรอยและความชรา ได้แก่ ส่วนสกัด Ethanol 

จากส่วนเหง้าของ H. stenopetalum, H. neocarneum และ H. fl avescens

 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผสมจากสารสกัดพืชสกุลมหาหงส์ ประกอบด้วย

 1) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบบำารุงผิวหน้า Facial Serum

 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบบำารุงผิวหน้า Day and Night Facial Cream

 3) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมนวดร่างกาย Body Massage Cream

4.	 ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ	

ด้านจัดหารายได้

รายได้ จำานวนเงิน (ล้านบาท)

• จำาหน่ายบัตรเข้าชมสวนฯ 4.737

• สินค้าองค์การฯ/สินค้าฝากขาย 5.113

• ค่าเช่าห้องประชุม/สถานที่ 0.480

• ให้สิทธิประกอบกิจการ 2.337

• รายได้อื่นๆ 0.909

รวม 13.576

ในปีงบประมาณ 2558 องค์การฯ มีรายได้ทั้งสิ้นจำานวน 13.576 ล้านบาท จากการจำาหน่ายบัตรเข้าชมสวนฯ 

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การฯ อาทิเช่น เสื้อ กระเป๋า ปฏิทิน โปสเตอร์ หนังสือพรรณไม้ พันธุ์ไม้ สินค้าฝากขาย

จากชุมชน ค่าเช่าห้องประชุม ให้สิทธิเอกชนประกอบกิจการในพื้นที่ และรายได้อื่นๆ ดังนี้

• รายได้อื่นๆ 0.909

2.337

0.480

5.113

4.737
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การส่งเสริมการตลาด

ได้เข้าร่วมออกบูธจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าและการบริการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การฯ ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจ  

การทดลองใช้หรือการซื้อของลูกค้าให้เข้ามาท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแก่นักท่องเที่ยว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งาน RIMPING IN THE PARK คร้ังท่ี 5 ในรูปแบบงาน “FARMERS MARKET” (EXPERIENCE /TASTE/

SHARE) ณ ห้างริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพรอมเมนาดา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 

2557

2. งาน Go North Thailand ตอน “เที่ยวไหน...ไปเที่ยวเหนือ” ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557

3. Chiangmai Flora 2014 Rose Queen of 

flowers ณ บริเวณช้ัน G เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2557

 

4. งาน OTOP LANNA EXPO 2015 ณ ศูนย์

ประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ

พระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม ่วนัที ่5-9 มถินุายน 2558
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การจัดโปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ฯ สิงหาคมนี้

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้จัดโปรโมชั่น

พิเศษ สำาหรับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถเข้ามา

ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อำาเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ สำาหรับหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ลดค่าธรรมเนียมเข้าชมและยานพาหนะนำาเข้า

ในอัตราพิเศษ 50% บริษัททัวร์และบริษัทเอกชน ลดในอัตราพิเศษ 

10% นอกจากนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมฟรีทุกหมู่คณะ

ร่วมจัดกิจกรรมกับพันธมิตรธุรกิจการท่องเที่ยวเขตล้านนา อาทิ องค์การสวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวง

ราชพฤกษ ์ประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ดา้นการตลาดบรกิารเพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละกระตุน้ความสนใจ รว่มกจิกรรม

สง่เสรมิแนะนำาการทอ่งเทีย่วในโครงการตา่งๆ ของ ททท. การทอ่งเทีย่วและกฬีา สมาคมมคัคเุทศก ์โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

ร่วมงานกับ ททท. และสมาคมการท่องเที่ยวและกีฬา

ร่วมงานกับสวนสัตว์เชียงใหม่

ร่วมงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ร่วมงานไนท์ซาฟารี

นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับตำาบลใกล้เคียง ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตำาบลโป่งแยง 

ในหัวข้อ “ทิศทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว” เพื่อให้การดำาเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่และ

ตำาบลใกล้เคียง ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2558
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การพัฒนาผลิตภัณฑ

• การจัดแสดงชากลิ่นดอกมหาหงส ในงาน 

Chiang Rai – ASEAN Coff ee and Tea 2015 ณ หาง

สรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงราย

• การจัดแสดงผลิตภัณฑน้ําหอม (Perfume) 

แตงกลิ่นดอกมหาหงส ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

เฉลมิพระเกยีรตฯิ พชืวงศขงิ-ขา ครัง้ที ่7 “ขงิ-ขาเพือ่ชวีติ” 

(The 7th International Symposium on the Family 

ZINGIBERACEAE: Gingers for Life) ณ สวนพฤกษศาสตร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

• ปฏิทิน • แสตมป

• ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย • รานขายของที่ระลึก

• กระเปาลายสกรีน

ผลิตภัณฑ ป 2558ผลิตภัณฑ ป 2558

• ผลิตภัณฑน้ําหอม

• Magnet

• เข็มกลัด

• ปากกา
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ผลวิเคราะห์การดำาเนินงานด้านการเงิน
	
ฐานะการเงินปีบัญชี	2558	

ในปีบัญชี 2558 จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 องค์การฯ 

มีสินทรัพย์รวม 599.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2557 เท่ากับ 15.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 โดยมีสาเหตุ

จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 28.84 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 55.88 ล้านบาท ขณะที่มีหนี้สินรวม 458.35 ล้านบาท ลดลงจากปีบัญชี 2557 เท่ากับ 6.45 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.39 ซึ่งเป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น 8.04 ล้านบาท สำาหรับส่วนของทุนนั้น ในปี 2558 องค์การฯ 

มีส่วนของทุนเท่ากับ 141.42 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 จำานวน 21.78 คิดเป็นร้อยละ 18.20

ทั้งนี้ในปีบัญชี 2558 องค์การฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 3.24 โดยมีค่าลดลงจาก

ปี 2557

สภาพคล่องปีบัญชี	2558	

องค์การฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) ในปีบัญชี 2558 เท่ากับ 

5.34 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557 เท่ากับ 5.05 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น 0.29 เท่า เกิดจากมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.12 

จึงส่งผลให้อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปี 2557

รายการ ปี 2557 ปี 2558

- สินทรัพย์รวม 584.44 599.77

- หนี้สินรวม 464.80 458.35

- ส่วนของทุน 119.64 141.42

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
(D/E Ratio)

3.88 3.24

รายการ ปี 2557 ปี 2558

- สินทรัพย์หมุนเวียน 239.99 211.46

- หนี้สินหมุนเวียน 47.52 39.59

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio)

5.05 5.34

The Botanical Garden Organization
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สวนพฤกษศาสตรและแนวโนมในอนาคต

เปาหมายการดำาเนินการในระยะที่	2	(ป	2560-2564)

กำาหนดวิสัยทัศน์การดำาเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้มีภาพที่คาดหวังของการดำาเนินงาน

ที่ชัดเจน จึงได้กำาหนดช่วงระยะเวลาของการดำาเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา และกำาหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา

ไว้ดังนี้

 ปี 2559-2560 ปี 2561-2562 ปี 2563 เปนต้นไป

รักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืช
และเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิง-ข่า กล้วยไม้ และไม้หายาก

Leading Botanical Garden of Thailand 
สร้างและยกระดับการเป็น Icon of Thailand 
โดยเป็นที่รู้จักและยอมรับในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีทิศทางก้าวสู่ 
Asia Outstanding Botanical Garden 
in SE-Asia

The Necessary Organization for Thailand 
เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์และสำารอง
พันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน โดยเป็นที่รู้จัก
ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย และการเข้าสู่ระดับโลก 
Outstanding Botanical Garden in the World

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า	(Value	Driven)	

• ความโดดเด่นเชิงวิชาการและการเป็นสวนสวยแห่งความรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Edutainment)
 (องค์ความรู้ + ความสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าค้นหา)
• Green & Clean Organization เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

ช่วงแรก Short Term ปีงบประมาณ 2559-2560 เป็น Leading Botanical Garden of Thailand 

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำาในประเทศไทย และก้าวสู่การเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีทิศทางก้าวสู่การเป็นชั้นนำาในภูมิภาคเอเชีย

ช่วงระยะยาว Long Term ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป เป็น Outstanding Botanical Garden 

in the World เป็นที่รู้จักและยอมรับในภูมิภาคเอเชีย และในระดับโลก
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จากตำาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ กำาหนดเป็น 3 ช่วงระยะ จึงได้กำาหนดเป็นยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ระยะที่ 2 (ปี 2559-2563) และได้กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงานไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: อนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและพัฒนาพรรณพืชเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลักษณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5: มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 6: เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

โดยกำาหนดให้การดำาเนินงานขององค์การฯ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ให้ความสำาคัญกับการเป็นองค์กรที่รักษา

สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization)

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์	

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานระยะที่	2	(ป	2560-2564)

1.
สงเสริมการเรียนรู้ 

เผยแพรและ

ถายทอดความรู้

สูประชาชน

5.
มุงมันให้เปนองค์กร

ที่รักษาสิ�งแวดล้อม

และรับผิดชอบ

4.
เสริมสร้าง

มูลคาเพ��มและ

ภาพลักษณ์

2.
อนุรักษ� ศึกษา วิจัย

และพัฒนาพรรณพ�ช

เพ��อเปนฐานการ

พัฒนาที่ยั�งยืน

3.
พัฒนาสวนสวย

แหงการเรียนรู้

คูความเพลิดเพลิน

Green & Clean 
Organization

Green & Clean 
Organization

Green & Clean 
Organization

Green & Clean 
Organization

Green & Clean 
Organization

กิจกรรม
การเรียนรู้

การสำารอง
พันธุกรรม อัตลักษณ์โดดเด่น

แต่ละสวน

ศูนย์เรียนรู้แห่ง ASEAN

สาธารณูปโภค/
ความปลอดภัย

โครงการสนอง
พระราชดำาริ

คืนความสมดุล
ให้ระบบนิเวศ

กิจกรรมแสดง
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

งานวิจัย
และต่อยอด

ท่องเที่ยว
ทุกฤดูกาล

6.
เพ��มสมรรถนะ

การบริหารจัดการ

และพัฒนาองค์กร

The Botanical Garden Organization
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การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

วิสัยทัศน์	

“อ.ส.พ. มุ่งทำางานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล”

วัตถุประสงค์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	

1. เพื่อให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ อ.ส.พ. ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

3. เพือ่ให ้อ.ส.พ. มแีผนยทุธศาสตรก์ารแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

อย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม

พันธกิจการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	

ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และบทบาทองค์กร

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เปาประสงค์	

อ.ส.พ. ได้กำาหนดเป้าประสงค์ในการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การฯ ไว้ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพการให้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์มีมาตรฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

ได้ในระดับสูง

2. เป็นองค์กรรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. เผยแพรถ่า่ยทอดองคค์วามรูแ้กส่งัคม เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรู ้ตลอดจนมเีครอืขา่ยในการสรา้ง รวบรวม 

และเผยแพร่องค์ความรู้ในทางวิชาการ

4. บุคลากรสามารถนำาความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แก่องค์การฯ

5. ประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ให้เป็นที่รู้จักโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างภาพลักษณ์ อ.ส.พ.

กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	

จากนโยบายและภารกิจของ อ.ส.พ. รวมถึงการพิจารณาในมาตรฐานสากลจึงได้กำาหนดประเด็นกลยุทธ์ CSR 

ไว้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยมีเป้าประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.ส.พ. คือ การเป็น

สวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำาในภูมิภาคที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นองค์กรชั้นนำาในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ

 ความสมดุลทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสังคมทางด้านพฤกษศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมสนับสนุน
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ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)

ผลการดําเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 6 

การส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนาบุคลากร

ขององค์การฯ 

ให้มีความรู้

และประสบการณ์

เพื่อปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1 

มุ่งเน้นการพัฒนา

สวนพฤกษศาสตร์ 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

คู่ความเพลิดเพลิน

กลยุทธ์ที่ 3 

เสริมสร้างองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์

ให้เป็นองค์กร

ชั้นนำาในการรักษา

สิ่งแวดล้อมและ

ความสมดุล

ทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 

ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ความรู้และ

การมีส่วนร่วมพัฒนา

ชุมชนสังคมทาง

ด้านพฤกษศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2 

มุ่งเน้นคุณภาพ

การให้บริการอย่างมี

มาตรฐานเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจ

ของผู้มาใช้บริการ

กลยุทธ์ที่ 5 

ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์

ด้านการแสดง

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

นโยบายที่ 1

สนับสนุนและเคารพ

หลักการเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน

นโยบายที่ 2

พัฒนาคุณภาพ

สวนพฤกษศาสตร์

และการให้บริการที่ดี

นโยบายที่ 3

เสริมสร้าง 

รักษาสิ่งแวดล้อม 

และความสมดุล

ของธรรมชาติ

นโยบายที่ 4

ส่งเสริมให้ความรู้

และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา

ชุมชน/สังคม

นโยบายที่ 5

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้และทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 6

การประชาสัมพันธ์

ที่ดีของ อ.ส.พ. 

ด้าน CSR

กลยุทธ์ที่ 6 

1. โครงการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล โดยจัดอบรมหลักสูตร 

QSBG HAPPY MONEY, 

HAPPY WORKPLACE 

เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน

และลูกจ้างของ อ.ส.พ. 

จำานวน 80 คน

2. โครงการอบรมพัฒนา

บุคลากร โดยจัดกิจรรม

ส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมหลักสูตร 

“ปฏิบัติธรรมภาวนา 

สติรู้ตัว-ปัญญารู้คิด” 

มีพนักงานและลูกจ้าง

เข้าร่วมจำานวน 50 คน

กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ

ประชาชนทุกระดับ 

ประกอบด้วย 

1. โครงการศูนย์เกษตร

อินทรีย์ดำาเนินการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน 

ผลิตน้ำาส้มควันไม้ 

ผลิตน้ำาหมัก EM ทำาเชื้อรา

ไตรโคเดอร์มา จัดทำา

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

2. โครงการรวบรวมและ

จัดแสดงพันธุ์ไม้วงศ์

จำาปี-จำาปา และวงศ์กระดังงา 

ดำาเนินงานสำารวจ 4 ครั้ง 

รวบรวมได้ 6 ชนิด 

13 ตัวอย่าง เพาะขยายพันธุ์

ได้ 10,000 ต้น

3. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

ดำาเนินการปลูกผักพื้นบ้าน 

เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ และกบ 

และดำาเนินการปลูกพืช

สมุนไพร

4. โครงการสำารวจ

และรวบรวมพรรณไม้ 

โดยรวบรวมพรรณไม้มีชีวิต

ชนิดใหม่เพิ่มขึ้น 17 ชนิด 

และขิง-ข่า จำานวน 4 ชนิด

กลยุทธ์ที่ 2 

1. กิจกรรมให้การต้อนรับ

ผู้เข้ามาเรียนรู้และเยี่ยมชม

สวนฯ จำานวน 401 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 168,628 คน

2. กิจกรรมวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้แก่คณะที่เข้าศึกษา

ดูงานและทัศนศึกษา พร้อม

นำาชมสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

3. การจัดอบรมภาษาอังกฤษ

เพื่อการสนทนาและอาชีพ

แก่พนักงานและลูกจ้าง 

จำานวน 34 คน

4. การจัดอบรมภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการ 4 ทักษะ 

แก่พนักงานและลูกจ้าง 

จำานวน 15 คน

กลยุทธ์ที่ 3 

1. โครงการจัดทำาระบบ

การจัดการด้านระบบ

คุณภาพ ISO 9001

2. โครงการอนุรักษ์และฟ้นฟู

ประชากรในระบบนิเวศ

ของพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการ

สูญพันธ์ในระบบนิเวศ

เพาะขยายพันธุ์ได้ 300 ต้น

3. โครงการรวบรวมและ

จัดแสดงพรรณไม้หายาก

ประจำาถิ่น สำารวจและ

รวบรวมพรรณไม้ 3 ครั้ง 

พบพรรณไม้ 29 ชนิด 

85 ตัวอย่าง

4. โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้

แบบบูรณาการ ศึกษา

กล้วยไม้ไทย จำานวน 9 ชนิด 

รวบรวมอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 

จำานวน 30 ชนิด

5. โครงการสนอง

พระราชดำาริในด้าน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 

1. กิจกรรมจัดนิทรรศการ

ให้ความรู้แก่ประชาชน 

ทั้งนิทรรศการภายใน

และภายนอก

2. กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้และการท่องเที่ยว

เชิงพฤกษศาสตร์ได้ทุกฤดู

3. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

เรียนรู้ในอาคารพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติ ให้ความรู้

ประชาชน 16,808 คน และ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน

ภายในอาคาร

4. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้

ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรพันธ์ุพืชอย่างย่ังยืน

5. กิจกรรมส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ CSR 

ประกอบด้วย

- โครงการ Love and Learn 

จำานวน 90 คน 

- กิจกรรมแว่วเสียงไพร

ในใจฉัน จำานวน 40 คน

- โครงการครอบครัวใหม่

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำานวน 

60 คน

- กิจกรรม “คืนผืนป่าให้

ยืนยง ถวายแด่องค์ราชินี”

- จัดการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการระดับประเทศ 

เร่ือง “ขิง-ข่าในวัฒนธรรมไทย” 

ประจำาปี 2558

6. โครงการปันน้ำาใจให้น้อง

ด้วยกลุ่มจิตอาสา

กลยุทธ์ที่ 5 

1. โครงการสร้างภาพลักษณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สวนพฤกษศาสตร์ให้

เป็นที่รู้จัก

- กิจกรรมดนตรีในสวน

เพื่อประชาสัมพันธ์ ในงาน 

Farm Garden ระหว่างวันที่ 

26 ธ.ค. 57 – 1 ม.ค. 58 

โดยจัดกิจกรรมตอบปัญหา

ทางพฤกษศาสตร์ กิจกรรม

นำากล้วยไม้ออกจากขวด 

กิจกรรมสาธิตการจัดการ

ตัวอย่างแมลง กิจกรรม

การ์ดคืนความสุขจาก

พรรณไม้และกิจกรรม

นันทนาการต่างๆ

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อ เช่น สถานีโทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ

นิตยสาร

2. โครงการส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กสำาหรับ

ประชาชน โดยให้ความร่วมมือ

ในการจัดแสดงพรรณไม้

แนวคดิสวนสมนุไพรเพือ่ชวีติ

ในงานมหกรรมอาหาร 

จ.เชียงใหม่ และให้ความ

ร่วมมือจัดนิทรรศการให้

ความรู้และแสดงพรรณไม้ 

ในงานกาชาด จ.เชียงใหม่
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•	 กิจกรรม	“คืนผืนป่าให้ยืนยง	ถวายแด่องค์ราชินี”
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำานวยการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานในพิธีถวาย 

พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์  

เข้าร่วมกิจกรรม “คืนผืนป่าให้ยืนยง ถวายแด่องค์ราชินี” ร่วมกัน 

ปลกูกลว้ยไม ้ไดแ้ก ่เอือ้งผึง้ เอือ้งคำา เอือ้งชา้งนา้ว เอือ้งจำาปา กุหลาบ

กระเป๋าเปิด เอ้ืองสายน้ำานม เอ้ืองสายน้ำาผ้ึง เอ้ืองเค้าก่ิว และเอื้อง 

แววมยุรา จำานวน 2,000 ต้น เพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ 

ภายในพื้นที่อนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมมือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

(อ.อ.ป.) บา้นวดัจนัทร ์อำาเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดัเชยีงใหม ่ดำาเนนิโครงการอนรุกัษ์

และใช้ประโยชน์กล้วยไม้พื้นเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้แผนการใช้

ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2555 จนถึง

ปัจจุบัน โดยเริ่มทำาการสำารวจ รวบรวมกล้วยไม้ในพื้นที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

บ้านวัดจันทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง และนำาเมล็ดมาขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยง รวมทั้ง 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ พร้อมจัดตั้ง 

เครอืขา่ยปลกูเลีย้งกลว้ยไมก้บัคนในชมุชนบา้นหว้ยออ้ อำาเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดั

เชียงใหม่ ซึ่งในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558 คณะทีมงาน อ.ส.พ. และ อ.อ.ป. ร่วมกันวางแผนเลือกพื้นที่ 

และดำาเนินการปล่อยเอื้องคำาคืนสู่ถิ่นในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จำานวน 500 ต้น

ผลการดำาเนินงาน

•	 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้พื้นเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

•	 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นและได้รับความรู้ทางด้านพรรณไม้ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

1. จัดกิจกรรม Love and Learn

 ดำาเนินกิจกรรมเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ๆ ให้ความรู้และมอบ 

ความรกัดา้นพฤกษศาสตรแ์ละการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

แก่ผู้สูงอายุภายในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26, 27 และ 28 ธันวาคม 2557 

จำานวน 90 คน
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3. จัดกิจกรรมครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 ดำาเนินกิจกรรมปลูกจิตสำานึก ให้ความรู้ด้าน

การอนุรักษ์ หวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แก่เด็กกำาพร้าและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 26 

และ 27 ธันวาคม 2557 

จำานวน 60 คน

2. จัดกิจกรรม แว่วเสียงไพรในใจฉัน

 ดำาเนินกิจกรรมสัมผัส เรียนรู้ และเข้าใจกับ

ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เด็กผู้พิการทางหู วันที่ 26 

ธันวาคม 2557 จำานวน 40 คน โดยการให้ความรู้ทาง

ด้านพืช นำาชมสวนและเข้าชมงาน Botanic Festival 2015 

และได้ร่วมกิจกรรมฐานวิชาการ กิจกรรมประดิษฐ์

การ์ดอวยพรจากดอกไม้แห้ง

4. โครงการปนน้ำาใจให้น้อง

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 นางลัดดาวัลย์ 

สินธุรักษ์ ที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย

กลุ่มจิตอาสาบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์  

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 “ปันรักให้น้อง” 

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและ

ประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกล พร้อมทั้งส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านความคิดและได้รับโอกาสทางสังคม

มากยิง่ขึน้ โดยมนีกัเรยีนจากศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทย

ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” โรงเรียนบ้านยองแหละ โรงเรียน

บ้านห้วยจิโน และโรงเรียนบ้านรังบี้ พร้อมด้วยประชาชน 

อำาเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

จำานวน 200 คน
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ประมวลภาพ
กิจกรรมสําคัญในรอบป 2558

1.	 กิจกรรมสำาคัญ

1.1	 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

1.1.1 คืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ในวันรักต้นไม้ประจำาปี

ของชาติ

 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหาร พนักงานและ

บคุลากรองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(อ.ส.พ.) พรอ้มใจกนัปลกูกลว้ยไม้

เอื้องกระเป๋าเปิด เอื้องช้างน้าว เอื้องแววมยุรา เอื้องฟ้ามุ่ยน้อย 

จำานวน 200 ต้น เพ่ือคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ เน่ืองในวันรักต้นไม้

ประจำาปี ณ บริเวณพื้นที่ สวน 77 พรรษา ภายในสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1.1.2 วันสิ่งแวดล้อมโลก

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สู่ประชาชนและ

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านพืช โดยมีการจัดแสดง

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม ณ สวนสัตว์

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

1.1.3 วันเยาวชนแห่งชาติ

 จดักจิกรรมใหค้วามรูเ้รือ่ง “คณุคา่ความสำาคญั บทบาท

ของเยาวชนกับการอนุรักษ์” ณ โรงเรียนบ้านสองสลึงตั้งตรงจิต 9 

จงัหวดัระยอง เพือ่เปน็การปลกูจติสำานกึ โนม้นา้วจติใจเยาวชนใหรู้จ้กั

คุณค่าของทรัพยากรพรรณพืชไทย เกิดความหวงแหนและช่วยกัน

อนรุกัษท์รพัยากรพรรณพชืและสิง่แวดลอ้ม นำาความรูด้า้นการอนรุกัษ์

ไปใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ
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1.2	 ด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	

1.2.1 เทศกาลยี่เปง ลอยกระทง 

 เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดแสดงริ้วขบวน

และรถกระทงในงานประเพณี เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำาปี 2557 

ในหวัเรือ่ง “จอมนาคราช เจา้พภิพบาดาล ผูอ้ภบิาลพทุธะ” ผูเ้ปน็ใหญ่

แห่งพิภพบาดาล ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเดือนยี่ เป็งเชียงใหม่ของ

ชาวล้านนา ให้เป็นเอกลักษณ์คู่เมืองเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจ

จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำานวนมาก

1.2.2 วันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์

 วันที่ 7 เมษายน 2558 ได้จัดงานสถาปนาองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ ในหัวข้อก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 บทบาทองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย เนื่องใน

โอกาสครบรอบการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยเชิญ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานพร้อมบุคลากร ณ 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

1.2.3 เทศกาลมหาสงกรานต์

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมประเพณีสงกรานต์

เชียงใหม่ สืบสานอนุรักษ์จารีต  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ทอ้งถิน่ สง่เสรมิภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์ร และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน โดยร่วมขบวน

ดำาหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงจวนผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 เมษายน 2558

The Botanical Garden Organization

43



1.3.2 จัดโครงการ QSBG Night Safari

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ได้จัดโครงการ QSBG  

Night Safari ศึกษาชมสัตว์กลางคืนในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมฉลองเนื่องในวันสากล 

แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (World Biodiversity Day) และ 

ให้ความรู้ พร้อมปลูกจิตสำานึกให้แก่เยาวชน สร้างความตระหนัก 

ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ซึ่งการดูนกและสัตว์กลางคืน ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไป

เรยีนรูแ้ละสมัผสัธรรมชาต ิโดยมนีกและสตัวก์ลางคนืเปน็สือ่นำาไปรูจ้กั

กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้ประโยชน์และความสำาคัญของสัตว์ที่มี

ต่อมนุษย์และธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า 

ของธรรมชาติและหันมาร่วมมือกันปกปักรักษาไว้ โดยมีทีมงาน

วิทยากรจากชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา (Lanna Bird and 

Nature Conservation Club) และนกัวชิาการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

1.3.3 กิจกรรมงาน Zoo Kids Zone

 วันที่ 9-13 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม  

ในงานเปิดแหล่งการเรียนรู้สำาหรับเด็ก Zoo Kids Zone สำาหรับเด็ก

และเยาวชน มาศึกษาเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Play Learn and 

Happiness กับสวนสัตว์เชียงใหม่

1.3	 ด้านการประชาสัมพันธ์	

1.3.1 งานกาชาดประจำาปี 2558

 วันที่ 4-5 เมษายน 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ร่วมจัดกิจกรรมออกร้านกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานกาชาดประจำาปี 2558 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  

ภายใต้แนวคิด “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” 

และมีหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมออกร้านกว่า  

200 หน่วยงาน โดย อ.ส.พ. ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้และสร้าง

จิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แจกพัดพฤกษาและ 

ต้นกระบองเพชร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำาการ 

สำานักพระราชวัง (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร
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2.	 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

2.1	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5	ธันวามหาราช	
จัดกิจกรรม ปนเทิดพระเกียรติฯ สานความดีตามรอยวิถีพ่อ 

วนัที ่6 ธนัวาคม 2557 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์รว่มกบัมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่พระตำาหนกัภพูงิคราชนเิวศน ์และสำานกังานพฒันาพงิคนคร 

(องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม “ปันเทิดพระเกียรติ สานความดี

ตามรอยวิถีพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธนัวาคม 

2557 และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน 

รักสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรม

ปันจักรยานออกกำาลังกาย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

2.2	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ		
	 สยามมกุฎราชกุมาร	

วนัที ่28 กรกฎาคม 2558 ดร.ประมขุ เพญ็สตุ รองผูอ้ำานวยการ 

พร้อมด้วยบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมประกอบพิธี

จดุเทยีนชยัถวายพระพร และรว่มลงนามถวายพระพร เนือ่งในโอกาส

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-

ราชกมุาร เฉลมิพระชนมาย ุ63 พรรษา ณ ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

2.3	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมาย ุ60 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี โดยมีผู้บริหาร พนักงาน 

และลกูจา้งองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์เขา้รว่ม

พิธีและร่วมใจกันลงนามถวายพระพรอย่าง

พร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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3.	 บุคคลสำาคัญเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์

3.1	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว	วัฒนธรรม		
	 และทอ่งเทีย่ว	สปป.ลาว	เยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร	์

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศ.ดร.บ่อแสงคำา วงดาลา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ประธานสมาคม

ลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(สปป.ลาว) พร้อมด้วย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาว 

เพื่อมิตรภาพ และคณะ เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าเย่ียมชม

การดำาเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมีนางสาว

อานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ คณะกรรมการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายบุญพีร์ พันธ์วร อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

และประชาสัมพันธ์ ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำานวยการองค์การ 

สวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ให้การต้อนรับและนำาชมเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy 

Walks) กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำาเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3.2	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์	
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ส�วนที่ 4 ด�านธรรมาภิบาล

โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่มในการแสดงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ. การบรหิารจดัการ

องค์กร และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการ

เรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และสอดคล้องกับหลักสำาคัญ 

7 ประการ ในการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีอนัเปน็มาตรฐานสากลเพือ่ให ้อ.ส.พ. เปน็หนว่ยงานทีม่คีวามนา่เชือ่ถอืในระดบั

ประเทศสืบไป

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการ

ทีม่บีทบาทสำาคญัในการสรา้งองคค์วามรู ้และแหลง่เรยีนรูท้างดา้นทรพัยากรพรรณพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ 

ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำาคัญของประเทศไทย และควรอนุรักษ์และฟ้นฟูให้คงอยู่สืบไป

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในฐานะผู้นำาในการกำากับดูแลองค์กร อ.ส.พ. ได้ตระหนักถึงความ

สำาคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์การฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำาหนดนโยบาย หลักการและแนวทางปฏิบัติ การกำากับดูแล

กจิการทีด่ ีสำาหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิตัใิน อ.ส.พ. เพือ่ใหเ้กดิเปน็วฒันธรรม

องคก์ร และสง่เสรมิให ้อ.ส.พ. เปน็หนว่ยงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน มกีารกำากบัดแูลกจิการและการบรหิาร

จัดการที่ดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และมีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

โดยมีการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.

2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

3. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้

รายงานการปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุ่งม่ันท่ีจะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการในฐานะ

ที่เป็นตัวแทนของรัฐและประชาชนในการกำาหนดนโยบายด้านการบริหารงาน รวมทั้งกำาหนดทิศทางการเจริญเติบโต

และตัดสินใจในเรื่องสำาคัญขององค์กร และกำากับดูแลฝ่ายบริหารในการจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามหลักการและปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และ 

หลักสำาคัญของการกำากับดูแลองค์กรที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

2. ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

4. ความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้

 • ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้

 • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการ 

  อย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น  

จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)

6. การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ (Ethics)

7. การมสีว่นรว่ม เปน็การสง่เสรมิใหเ้กดิการกระจายโอกาสแกป่ระชาชน ใหม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัการดำาเนนิการใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ อนามยัคณุภาพชวีติ และความเปน็อยูข่องชมุชน

หรือท้องถิ่น (Participation)

โดยมีผลการดำาเนินงานตามนโยบายดังต่อไปนี้

ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

1 คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ และแนวทางการกำากับดูแล

ที่ดีขององค์การฯ
(CG: Accountability ความรับผิดชอบ)

(หลักธรรมาภิบาล: หลักความรับผิดชอบ)

คณะกรรมการองค์การฯ มีการกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการ 

และอนุกรรมการฯ รวมถึงมีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด เพื่อกำากับดูแล

การดำาเนินงานองค์การฯ ให้ครอบคลุมทุกด้าน

2 มุ่งเน้นให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติงาน 

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วนและ 

มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงบทบาท

หน้าที่ ในการกำาหนดให้มีทิศทาง นโยบาย 

แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 

เป็นรูปธรรม
(CG: Responsibility ความสำานึกในหน้าที่)

คณะกรรมการองค์การฯ มีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทาง  

นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเข้าร่วม 

กิจกรรมสัมมนาทบทวนและจัดทำาแผนการดำาเนินงานองค์การ 

สวนพฤกษศาสตร์ ประจำาปี 2558 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

แผนบริหารความเสี่ยง และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ Bell Villa Resort  

อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดที่ 1 นโยบายด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.

การรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ประจำปี	2558	

อ.ส.พ. มีการดำาเนินงานตามกรอบนโยบายและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 2558 ดังต่อไปนี้
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ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

3 มุ่งเน้นให้คณะกรรมการองค์การฯ มีการ

ทบทวนความเพียงพอของระบบบริหาร

จัดการองค์กรที่สำาคัญอย่างสม่ำาเสมอ
(CG: Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนความเพียงพอของงาน

ด้านบริหารจัดการองค์กร ดังต่อไปนี้

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ดูแลทบทวนความเพียงพอ

ของระบบการบริหารความเสี่ยงและครอบคลุมด้านการควบคุม

ภายใน

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดูแลทบทวนความเพียงพอ

ระบบตรวจสอบภายใน

3. คณะกรรมการ CG CSR ดูแลทบทวนด้านบทบาทคณะกรรมการ 

HR และ IS

4 มุ่งเน้นให้คณะกรรมการมีการกำากับ ควบคุม 

ดูแล ติดตามผลการดำาเนินงานองค์กรให้

บรรลุเป้าหมายระยะส้ัน ระยะยาวท่ีกำาหนดไว้
(CG: Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

อ.ส.พ. มีการรายงานผลการดำาเนินงานด้านการเงินและมิใช่การเงิน

• ด้านมิใช่การเงิน รายงานโดยส่วนนโยบายและแผนฯ 

ผ่านคณะอนุกรรมการ CG

• ด้านการเงิน รายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการองค์การฯ

ในการประชุมคณะกรรมการฯ

5 มีการประเมินผลงานและทบทวนการกำาหนด

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

รวมถึงการกำาหนด ตกลง หลักเกณฑ์

ในการประเมินผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้า
(CG: Transparency ความโปร่งใส)

(CG: Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

ในปี 2558 อ.ส.พ. มีการจัดทำาหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

ผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้อำานวยการ ในส่วนของรองผู้อำานวยการ

และ ผอ. สำานัก มีการกำาหนดแนวทางการประเมินผลงาน

โดย ผอ.อ.ส.พ. เป็นผู้ประเมินโดยตรง

6 มีการประชุมคณะกรรมการองค์การฯ

อย่างสม่ำาเสมอ โดยมีการจัดกลไกการ

ประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการได้อย่างสม่ำาเสมอ 

และมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ

ให้ข้อสังเกตในการประชุม
(CG: Responsibility ความสำานึกในหน้าที่)

อ.ส.พ. มีการกำาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

ในทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน และมีจัดวาระการประชุม

และเอกสารที่จัดส่งให้กับคณะกรรมการฯ ก่อนเวลาการประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาก่อนเข้าร่วมประชุม

7 ส่งเสริมกระบวนการมีการพัฒนาตนเองของ

คณะกรรมการ โดยการประเมินตนเองและ

การเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
(CG: Ethics การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแล

และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ)

อ.ส.พ. มีการจัดอบรมแก่คณะกรรมการ อ.ส.พ. โดยมีการเรียนเชิญ

วิทยากรจากบริษัทผู้ประเมินมาให้ความรู้ในด้านการกำากับดูแล

กิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการศึกษาดูงานร่วมกับ

บุคลากร ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำาเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้

ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์

The Botanical Garden Organization
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มุง่มัน่พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รโดยมุง่สูผ่ลสมัฤทธิแ์ละผลลพัธใ์นการทำางาน ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละ

แนวตามระบบการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มขีดความสามารถ โปร่งใสและตรวจสอบได้  

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อถือที่ดีต่อองค์กร 

โดยมีการกำากับดูแลการดำาเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  

โดยมีผลการดำาเนินงานตามนโยบายดังต่อไปนี้

ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

1 จัดให้มียุทธศาสตร์การดำาเนินงานท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย และครอบคลุมในด้านต่างๆ  
ขององค์กร และสามารถใช้เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติได้

อ.ส.พ. ส่งเสริมให้การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์องค์การฯ 
และแผนกลยุทธ์การดำาเนินงานในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม 
การดำาเนินงานขององค์กร และมีการนำาเสนอให้คณะกรรมการ 
เห็นชอบก่อนปีงบประมาณ 2559

2 การบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ เชื่อมโยง
และบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ตลอดจนปลูกฝัง
การบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมที่นำาไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่า 
ให้แก่ อ.ส.พ.
(CG: Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

• อ.ส.พ. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การดำาเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มี 
องค์กรประกอบการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนและ 
มีประสิทธิภาพครอบคลุมเกณฑ์การประเมินองค์กร  
นำาเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำางานบริหารความเสี่ยงใน
ระดับองค์กร เพื่อให้มีการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อยอย่างต่อเนื่อง

3 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการลงทุน  
ผลการดำาเนินงานในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และส่วนใหญ่ 
มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในส่วนที่ไม่แล้วเสร็จ เป็นการเบิกจ่าย 
ตามงวดงานและการใช้เงินเหลือจ่าย

4 การจัดวางระบบ EVM มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับนโยบายและคณะทำางาน EVM 
ดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผล

5 ส่งเสริมมีระบบการควบคุมภายในเป็น 
กระบวนการทำางานองค์การฯ ที่มีแนวทาง
การดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล
(CG: Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

มีการติดตามประเมินผลการดำาเนินการตามกิจกรรมควบคุม  
หรือในรายไตรมาส ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย

6 ระบบตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำาคัญ
ของฝ่ายบริหารในการช่วยติดตามงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
และเป็นกลไกที่สำาคัญในการกำากับดูแล
กิจการที่ดี
(CG: Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

การดำาเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดกรรมการบริหาร

หมวดที่ 2 นโยบายด้านบริหารจัดการองค์กร
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ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

7 การจัดการระบบสารสนเทศสามารถ
ตอบสนองความต้องการของรัฐวิสาหกิจ 
และรองรับการดำาเนินงานตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(CG: Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่ม)

• แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการทบทวนปรับปรุง
แล้วเสร็จพร้อมใช้ในปี 2559

• มีการจัดวางระบบ ERP เพื่อการบริหาร อยู่ระหว่างการจัดวาง
ระบบ (ระยะเวลาดำาเนินการ 1-3 ปี)

• ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการบูรณาการศึกษาและพัฒนา
ให้สมบูรณ์

• มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ DPIS ในการใช้สนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

• มีการพัฒนาระบบ Back offi  ce ให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยเคลื่อนย้ายระบบ e-offi  ce เข้าเครื่องแม่ข่ายเครื่องใหม่ 
รวมถึงมีแผนการจัดทำาหลักสูตร e-learning เพื่อให้บริการบุคคล
ภายนอก รวมถึง Mobile Application ในส่วนของ Smart Garden 
บริการในพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก และ botany4thai 
เพื่อให้บริการสืบค้นพรรณไม้

• ในส่วนการดำาเนินงานด้านความมั่นคง มีการดำาเนินงานพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001

8 มุ่งเน้นให้ อ.ส.พ. มีการดำาเนินงานด้วย
ความโปร่งใส โดยอยู่บนหลักการที่พนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของ อ.ส.พ. โดยปราศจากผลประโยชน์
ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง
(หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส)

กำาหนดกลไกในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานอันเป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์ของ อ.ส.พ. โดยมีการจัดทำาข้อบังคับองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2555

หมวดที่ 3 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย

ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

1 กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ำาให้ทุกหน่วยงาน
ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของชุมชนและสังคม
(หลักธรรมาภิบาล: ความรับผิดชอบ, ความมีส่วนร่วม)

• อ.ส.พ. มีการจัดทำากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

• มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

• สร้างระบบประเมินการดำาเนินงานโดยการสำารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและชุมชน

2 มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำานึกในการให้บริการ
และให้บริการด้วยความรับผิดชอบ 
โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(หลักธรรมาภิบาล: คุณธรรม)

มีการจัดทำาแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำานึก
และการให้บริการ
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ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

3 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ  
ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและ 
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ  
ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำาเสมอ  
ทันเวลาและทัดเทียมกัน
(หลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส)

มีการจัดช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศหลากหลายช่องทาง  
รวมถึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและได้รับรางวัล
หน่วยงานต้นแบบจากสำานักนายกรัฐมนตรี มีการจัดเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ครบถ้วน เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานและ 
เผยแพร่ข่าวสารของ อ.ส.พ. อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ

4 ส่งเสริมให้มีการรับฟังคำาถามและความเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องทุกประเภทด้วยความเข้าใจ
และยอมรับต่อการตอบคำาถาม
(หลักธรรมาภิบาล: ความมีส่วนร่วม)

มีการจัดทำาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกประเภท ผ่านทางเว็บบอร์ดขององค์การฯ และหน้าเพจ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายในเว็บไซต์ของ อ.ส.พ.  
รวมถึงมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการอย่างสม่ำาเสมอ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการพัฒนา

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง โดยกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ 

ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลทีส่อดรบัทศิทางการดำาเนนิงานของรฐัวสิาหกจิและกลยทุธข์องรฐัวสิาหกจิ 

โดยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญขององค์กร ด้วยการส่งเสริมจัดให้มีระบบ

คณุธรรมในการพฒันาทรพัยากรบคุคลอยา่งเปน็ระบบ ตามกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล และมุง่มัน่ในการสรา้ง

จิตสำานึกของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ มุ่งม่ัน ทุ่มเท และรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

1 กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณา 
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเชื่อมโยง
กับแผนวิสาหกิจ
(หลักธรรมาภิบาล: ความรับผิดชอบ)

อ.ส.พ. มีแผนกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาเชื่อมโยงกับแผน 
และอยู่ระหว่างการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้สอดคล้อง 
กับการดำาเนินงานในปัจจุบัน

2 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
องค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำาหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
(หลักธรรมาภิบาล: ความมีส่วนร่วม)

อ.ส.พ. มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภายใน 
องค์การฯ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ 
จากการจัดการองค์ความรู้ภายใน อ.ส.พ. รวมถึงมีการจัด KM Day 
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558

หมวดที่ 4 บุคลากรและการเรียนรู้
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นโยบายปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำาหนดข้อบังคับและมาตรการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบการกระทำาที่เป็น

การขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชนข์อง อ.ส.พ. เพือ่ใหก้รรมการและผูป้ฏบิตังิานยดึถอืปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครัด เป็นการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติ 

หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในหน้าที่หรือตำาแหน่งของกรรมการและผู้ปฏิบัติงานของ อ.ส.พ. โดยในการประชุม

ของกรรมการ อ.ส.พ. หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ผลประโยชน์ของ อ.ส.พ. ในเรื่องที่ได้มีการเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในครั้งใด ก็ให้แจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพือ่พจิารณาใหง้ดออกเสยีงเพือ่ลงมต ิหรอือาจเชญิใหอ้อกจากหอ้งประชมุในระหวา่งทีพ่จิารณา

เรื่องที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น

ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ได้มอบหมายให้สำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่สุ่มตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติตน

ของผู้ปฏิบัติงานและคู่สมรสเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาการดำาเนินการเกี่ยวกับ

การเสนอราคา และการเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ได้ทำากับ อ.ส.พ. หากตรวจพบการกระทำาผิด

ที่เป็นการฝ่าฝนให้รายงานต่อผู้อำานวยการโดยทันที นอกจากนี้ยังได้กำาหนดให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ในกรณทีีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูต้รวจสอบในกรณตีา่งๆ เปน็คณะกรรมการ

หรือคณะทำางาน เช่น คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง กรรมการสอบสวนทางแพ่ง/ทางวินัย กรรมการสอบคัดเลือก เป็นต้น

ลำาดับ นโยบายหลัก ผลการดำาเนินงาน

3 กำากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม
และจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นไปตามจรรยาบรรณของ
องค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
และไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดกันของผลประโยชน์
(หลักธรรมาภิบาล: นิติธรรม, คุณธรรม)

อ.ส.พ. มีการปรับปรุงทบทวนและเผยแพร่จรรยาบรรณพนักงาน 
ลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในปี 2558

4 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ยังไม่มีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

5 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(หลักธรรมาภิบาล: ความรับผิดชอบ)

• อ.ส.พ. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรประจำาปี 2558 
เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความพร้อมในการทำางาน

• อ.ส.พ. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานกีฬาและความสัมพันธ์
ภายใน อ.ส.พ. เพื่อสุขภาพพลานามัย รวมถึงความสามัคคี
ในหมู่คณะ
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการใน

ฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐและประชาชนในการกำาหนดนโยบายด้านการบริหารงาน รวมทั้งกำาหนดทิศทางการเจริญ

เติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำาคัญขององค์กร และกำากับดูแลฝ่ายบริหารในการจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยใหเ้ปน็ไปตามหลกัการและปฏบิตัติามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ และหลกั

สำาคัญของการกำากับดูแลองค์กรที่ดีตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 

ประธานกรรมการ 

คณะอนกุรรมการประเมนิผลงาน 
ผูบริหารสูงสุด 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ 
และประชาสัมพันธ 

นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ 

ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

นายจิรากรณ คชเสนี 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท 

ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
และภูมิสถาปตย 

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท 

ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
และภูมิสถาปตย 

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 
และภูมิสถาปตย 

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 
และภูมิสถาปตย 

ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ 

ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหาร 

นายจิรากรณ คชเสนี 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 

ประธานกรรมการ 

คณะอนกุรรมการประเมนิผลงาน 
ผูบริหารสูงสุด 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ 
และประชาสัมพันธ 

นางสาวอานุสรา จิตตมิตรภาพ 
ประธานอนุกรรมการ 
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คาตอบแทน/โบนัสของกรรมการ

การกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำาหนด ดังนี้

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

2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ให้ได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

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

4. กรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ประธานอนกุรรมการหรอืประธานคณะกรรมการอืน่ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุสงูกวา่

กรรมการร้อยละ 25 และให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

โบนัสคณะกรรมการ	

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมและไม่หวังผลกำาไร เดิมไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการ 

แต่ในปี 2548 องค์การฯ ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงทำาให้กรรมการได้รับโบนัส

ตามระบบแรงจูงใจในระบบประเมินผล ตามระดับผลงาน กล่าวคือ ถ้าระดับผลงานที่ 3-5 กรรมการจะได้รับโบนัส 

5,000-25,000 บาท และถ้าผลงานที่ระดับ 1-2.5 ไม่ได้รับโบนัส

ในปีบัญชี 2558 อ.ส.พ. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล

ค่าตอบแทนของกรรมการ/อนุกรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม
คณะรรมการ 

อ.ส.พ.

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ 

อ.ส.พ.

โบนัส
ปี 2557

รวม
ค่าตอบแทน

1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 84,000.00 45,000.00 - 571.24 129,571.24

2. นายนิติพนธ์ โชติบาล - - - 456.99 456.99

3. นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ - - - 456.99 456.99

4. พลตรีศรายุทธ รังสี - - - 456.99 456.99

5. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ 42,000.00 42,000.00 73,500.00 456.99 157,956.99

6. นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 38,800.00 42,000.00 55,500.00 - 136,300.00

7. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 38,800.00 36,000.00 84,000.00 - 158,800.00

8. นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ 42,000.00 42,000.00 60,000.00 - 144,000.00

9. นายจิรากรณ์ คชเสนี 28,065.00 12,000.00 40,500.00 456.99 80,445.99

10. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 38,800.00 36,000.00 22,500.00 - 97,300.00

11. นางสุญาณี เวสสบุตร 42,000.00 42,000.00 - 456.99 84,456.99
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	

อ.ส.พ. ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ ผู้อำานวยการ อ.ส.พ. โดยแยกค่าตอบแทนออกเป็น

ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม

2. คา่ตอบแทนอืน่ ไดแ้ก ่คา่เชา่รถยนตป์ระจำาตำาแหนง่ คา่รบัรองประจำาตำาแหนง่ คา่ประกนัชวีติ หรอืประกนั

อุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ และค่าโทรศัพท์

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2558

1. ค่าตอบแทนแรงงาน 1,800,000

2. ค่าตอบแทนอื่น 381,600

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีอำานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของ อ.ส.พ. และมีอำานาจหน้าท่ี

ดังต่อไปนี้

1. วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7

2. วางข้อบังคับการประชุมและการดำาเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

3. วางข้อบังคับ ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น การลดขั้นเงินเดือนและการออกจากตำาแหน่ง  

อตัราเงนิเดอืน คา่จา้ง เงนิบำาเหนจ็และเงนิรางวลั วนิยั การลงโทษและการอทุธรณ ์การลงโทษของพนกังานและลกูจา้ง

4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานของ อ.ส.พ.

5. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ.

6. กำาหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้า และค่าดำาเนินธุรกิจต่างๆ ของ อ.ส.พ.

7. วางข้อบังคับ ว่าด้วย การจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงินอื่น

8. วางระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบผู้อำานวยการ พนักงานและลูกจ้าง

9. วางข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้และการรักษาทรัพย์สินของ อ.ส.พ.

10. วางระเบียบ ว่าด้วย การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง

11. วางข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ.  

และครอบครัว ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

12. วางข้อบังคับหรือระเบียบอันจำาเป็นเพื่อให้กิจการของ อ.ส.พ. ดำาเนินไปโดยเรียบร้อย

องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ	

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น 

อกีไมน่อ้ยกวา่หา้คน แตไ่มเ่กนิเกา้คน และใหผู้อ้ำานวยการเปน็กรรมการและเลขานกุาร โดยคณะรฐัมนตรเีปน็ผูแ้ตง่ตัง้

ประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในธุรกิจที่กระทำากับ อ.ส.พ. หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที่จำากัดความรับผิดในกิจการเช่นว่านั้น หรือเป็นประธานกรรมการ กรรมการ  

ผู้จัดการหรือผู้ดำาเนินกิจการ โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. และกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจ
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การประชุมคณะกรรมการ	และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 

หากมเีรือ่งใหค้ณะกรรมการพจิารณาเปน็กรณเีรง่ดว่น อาจขออนญุาตประธานกรรมการเพือ่เรยีกประชมุคณะกรรมการ

เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการ อ.ส.พ. จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลา

เพียงพอที่จะศึกษาเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ที่ อ.ส.พ. นำาเสนอก่อนการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งที่

กรรมการแต่ละท่านได้เสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

รวมทั้งได้จัดส่งสำาเนารายงานการประชุมให้สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นอกจากนี้ 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ยังให้เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของ อ.ส.พ. 

(www.qsbg.org) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่สนใจได้รับทราบรายละเอียด เพื่อความโปร่งใส และเป็นกลไกในเรื่อง 

Check and Balance อีกทางหนึ่งด้วย

ในปีงบประมาณ 2558 เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีการประชุม

ทั้งสิ้น จำานวน 7 ครั้ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล

การประชุมครั้งที่ รวมจำานวนครั้ง
ที่เข้าประชุม/

การประชุมทั้งหมด
ในปี 2558

1/58 2/58 3/58 4/58 5/58 6/58 7/58

1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 1 1 0 1 1 1 1 6/7

2. นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ 1 1 1 1 1 1 1 7/7

3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ 1 1 1 1 1 1 1 7/7

4. นายจิรากรณ์ คชเสนี 0 1 0 1 ถึงแก่กรรม 2/4

5. นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1 1 1 1 1 1 1 7/7

6. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 1 1 1 0 1 1 1 6/7

7. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 1 1 0 1 1 1 0 5/7

8. นางสุญาณี เวสสบุตร 1 1 1 1 1 1 1 7/7

รวมผู้เข้าร่วมประชุม 7 8 5 7 7 7 6 47

จำานวนกรรมการ (คน) 8 8 8 8 7 7 7 53

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม 87.50 100 62.50 87.50 100 100 85.71 88.68

หมายเหตุ 1 หมายถึง มาประชุม
 0 หมายถึง ไม่มาประชุม

ได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ในกรณีที่มีการพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น

ในระหว่างเวลาที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งแทนหรือให้เป็น

กรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว
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คณะกรรมการตรวจสอบ	

อำานาจหน้าที่

• รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร

• รายงานผลการดำาเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด

• รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

• รายงานว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์กำาหนดหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามข้อ 1 ส่วนที่ 2 ของหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

• แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปีบัญชี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการประชุมทั้งสิ้น จำานวน 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจำานวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 2/2

นายจิรากรณ์ คชเสนี 2/2

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 2/2

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	

อำานาจหน้าที่

• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

• หาทางปรองดองและระงับข้อโต้แย้งในองค์การสวนพฤกษศาสตร์

• พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การ 

สวนพฤกษศาสตร์

• ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ 

การลงโทษทางวินัย

• ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

• เรียกให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มาให้ข้อมูลหรือเอกสารเพื่อประกอบ 

การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

• แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

สรปุการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการกจิการสมัพนัธ ์ประจำาปบีญัช ี2558 โดยคณะกรรมการกจิการ

สัมพันธ์มีการประชุมทั้งสิ้น จำานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจำานวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558

1. นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 3/3
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

อำานาจหน้าที่

• เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 

และสอบทานนโยบายทุกสิ้นปีทำาการ

• นำาเสนอความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การฯ รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการ

จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่องค์การฯ ยอมรับได้

• กำากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การฯ

• รับทราบผลการดำาเนินงานและให้คำาแนะนำากับหน่วยงานหรือคณะทำางานเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อพัฒนา

ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การฯ

• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเสีย่งเปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิงานเพือ่เพิม่มลูคา่ใหก้บัองคก์ารฯ

• เรียกให้เจ้าหน้าที่ขององค์การฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เอกสารหรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

• แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำาปีบัญชี 2558 โดยคณะกรรมการความเสี่ยง

มีการประชุมทั้งสิ้น จำานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจำานวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558

1. นายจิรากรณ์ คชเสนี 3/3

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	

อำานาจหน้าที่

• กำากับดูแลและเสนอแนวทางการดำาเนินงานขององค์การฯ ให้เป็นไปในแนวทางการบริหารกิจการที่ดีและ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการปฏิบัติงาน

ที่กำาหนดไว้ โดยเหมาะสมและมีมาตรฐาน

• พิจารณา กลั่นกรอง และกำาหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานด้านต่างๆ ขององค์การฯ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว รวมถึงการพิจารณาทบทวนแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• ติดตามและเร่งรัดการดำาเนินงานที่สำาคัญขององค์การฯ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด รวมถึงเร่งรัดให้มีการจัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน ผลการประเมิน เพื่อนำาเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอย่างสม่ำาเสมอ

• เรียกให้เจ้าหน้าที่องค์การฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เอกสารหรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

• แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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สรปุการเขา้รว่มประชมุของคณะอนกุรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

ประจำาปบีญัช ี2558 โดยคณะอนกุรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่มีกีารประชมุทัง้สิน้ จำานวน 5 ครัง้ มรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจำานวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558

1. นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ 5/5

2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ 5/5

คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์	

อำานาจหน้าที่

• ใหค้ำาแนะนำาและกำากบัดแูลการจดัทำาแผนกลยทุธด์า้นวชิาการ (Science Strategy) และผงัแมบ่ท (Site Plans) 

ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่ง ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 

ที่เกี่ยวข้อง

• วางแนวทางพัฒนาพืชพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพฤกษศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

และสังคม บนพื้นฐานของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

• ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับ

นานาชาติ

• สง่เสรมิสนบัสนนุความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งองคก์ารสวนพฤกษศาสตรแ์ละสถาบนัทางวชิาการภายใน

ประเทศและต่างประเทศ

• แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรปุการเขา้รว่มประชมุของคณะอนกุรรมการวชิาการ ประจำาปบีญัช ี2558 โดยคณะอนกุรรมการวชิาการ

มีการประชุมทั้งสิ้น จำานวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจำานวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558

1. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 4/4
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คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์	

อำานาจหน้าที่

• กำาหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

• พิจารณา ศึกษา เสนอแนวทางการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธท์ีม่คีวามเหมาะสม คลอ่งตวั และสามารถตรวจสอบได ้เพือ่การกำาหนดเปน็ระเบยีบปฏบิตัขิององคก์ารฯ

เสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

• ปรับปรุงสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ขององค์การฯ ให้ทันสมัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในระดับมาตรฐานได้

• แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

• ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ ประจำาปีบัญชี 2558 

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์มีการประชุมทั้งสิ้น จำานวน 5 ครั้ง มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล รวมจำานวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ 5/5

2. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 4/5

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	

อำานาจหน้าที่

• กำาหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ำาหนักและเป้าหมายในการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดที่ชัดเจนและ

เป็นรูปธรรม นำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อตกลงกับผู้บริหารสูงสุด

• นำาเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจอื่นของผู้บริหารสูงสุดที่เป็นธรรม 

เหมาะสม สอดคล้องกับสถานภาพขององค์การฯ

• ประมวลผลในการตดิตามประเมนิผลผูบ้รหิารสงูสดุและพจิารณาการขึน้คา่ตอบแทนและคา่ตอบแทนพเิศษ

ของผู้บริหารสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

• ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด ประจำาปีบัญชี 2558 

โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดมีการประชุมท้ังส้ิน จำานวน 4 คร้ัง มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ชื่อ-สกุล รวมจำานวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558

1. นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ 4/4

2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ 4/4

3. นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 4/4

4. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 2/4

The Botanical Garden Organization

61



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจำาป	2558

คณะกรรมการตรวจสอบองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(อ.ส.พ.) ตามคำาสัง่องคก์ารฯ ที ่1/2558 ลงวนัที ่27 เมษายน 

2558 จำานวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายจิรากรณ์ คชเสนี 

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และตามคำาสั่งองค์การฯ ที่ 8/2558 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2558 จำานวน 

3 คน ประกอบด้วย นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ประธานกรรมการ นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน 

เปน็กรรมการตรวจสอบ โดยมนีางปาลกิา ปราณนป์รดีา รกัษาการผูอ้ำานวยการสำานกัตรวจสอบภายใน เปน็เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสองชุด

ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบตามคำาสั่งที่ 1/2558 ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 และวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติ

หนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และคูม่อืการปฏบิตังิานสำาหรบั

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตาม

คำาสั่งที่ 8/2558 ดังกล่าว โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. จากการประชุมทั้งสามครั้ง สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

สอบทานการบรหิารความเสีย่งและความคบืหนา้ของการบรหิารความเสีย่งในการดำาเนนิการเพือ่ลดหรอืควบคมุ

ความเสี่ยง รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี รวมทั้งติดตามสอบถามฝ่ายบริหาร ตลอดจนสอบทานจริยธรรม

และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ.

กำากบัดแูลการปฏบิตังิานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในใหเ้กดิความเปน็อสิระและเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โดยพจิารณาสอบทานกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และสอบทานคูม่อืการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน สอบทาน

รายงานผลการตรวจสอบ ที่สรุปความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบภายในและข้อสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีโอกาสพัฒนาความรู้ 

และวุฒิบัตรทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ มปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงคต์ามทีก่ำาหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่อื่นๆ ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

การคลัง ตลอดจนได้ทำาการกำากับดูแลกิจการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของ อ.ส.พ. เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลตรงตามวตัถปุระสงค์

  

  (นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์
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รายงานของผูสอบบัญช�

รายงานของผูสอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร

สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดตรวจสอบงบการเงนิขององคการสวนพฤกษศาสตร ซึง่ประกอบดวย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับ

ปสิ้นสุดวันเดียวกันขององคการสวนพฤกษศาสตร

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามหลักการบัญชี

ทีร่บัรองทัว่ไป และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บรหิารพจิารณาวาจาํเปน เพือ่ใหสามารถจดัทาํงบการเงนิ

ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบ

ของสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถงึการใชวธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไดมาซึง่หลกัฐานการตรวจสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวนเงนิและ

การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิด

จากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลาว สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิพจิารณาการควบคมุ

ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรขององคการสวนพฤกษศาสตร 

เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ แตไมใชเพือ่วตัถปุระสงคในการแสดงความเหน็ตอประสทิธผิล

ของการควบคุมภายในขององคการสวนพฤกษศาสตร การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหารนํามาใช รวมทั้งการประเมิน

การนําเสนองบการเงินโดยรวม

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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ความเห็น

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำาไรสะสม และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

 (นางผาสุก สุดชูเกียรติ)

 ผู้อำานวยการสำานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 (นางสาวแสงทอง คำาปันนา)

 ผู้อำานวยการกลุ่ม

สำานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Audit Offi  ce

วันที่ 23 มีนาคม 2559
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2557

หน่วย: บาท
หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3  179,606,750.68  150,768,734.86 

สินค้าคงเหลือ 4  3,274,037.96  3,773,201.37 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5  28,580,824.31  85,448,143.65 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  211,461,612.95  239,990,079.88 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 6  345,498,030.26  289,617,393.34 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 7  35,907,180.35  37,470,224.12 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8  4,688,050.74  4,506,615.26 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 9  2,200,505.65  12,845,000.00 

สินทรัพย์อื่น 10  15,000.00  15,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  388,308,767.00  344,454,232.72 

รวมสินทรัพย์  599,770,379.95  584,444,312.60 
หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 11  294,804.81  177,842.55 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12  39,298,192.03  47,342,165.99 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  39,592,996.84  47,520,008.54 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินอื่น 13  418,754,966.16  417,282,749.51 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  418,754,966.16  417,282,749.51 

รวมหนี้สิน  458,347,963.00  464,802,758.05 

ส่วนของทุน

ทุน 14  70,000,000.00  70,000,000.00 

กำาไร (ขาดทุน) สะสม 71,422,416.95 49,641,554.55 

รวมส่วนของทุน 141,422,416.95 119,641,554.55

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 599,770,379.95 584,444,312.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)

รักษาการผู้อำานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

(นางสาวปัถวี แสงฉาย)

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบกำาไรสะสม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2557

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

กำาไรสะสมต้นงวดก่อนปรับปรุง 49,641,554.55 12,960,198.83

รายการปรับปรุงเพิ่ม (ลด)

ผลสะสมจากการดำาเนินงานงวดก่อน (457,052.09) (1,223,046.81)

กำาไรสะสมต้นงวดหลังปรับปรุง 49,184,502.46 11,737,152.02

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 22,237,914.49 37,904,402.53

รวมกำาไรสะสมยกไป 71,422,416.95 49,641,554.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2557

หน่วย: บาท

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

รายได้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  221,560,035.24  220,479,072.30 

รายได้จากการเข้าชมสวน  4,737,022.51  5,335,339.78 

รายได้จากการให้เช่าห้องประชุมสำานักงาน  12,149.53  4,672.90 

รายได้จากการให้สิทธิประกอบกิจการ  2,336,448.60  1,785,754.67 

รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่  483,419.50  299,144.62 

รายได้จากการขายสินค้า  1,115,295.89  1,310,492.87 

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  2,279,296.15  2,521,379.54 

รายได้จากการจัดทำาป้ายพรรณไม้  109,046.73  118,523.36 

รายได้จากการจำาหน่ายน้ำาประปา  192,690.00  151,411.29 

รายได้จากการจำาหน่ายสินค้ารับฝากขาย  1,599,605.78  2,108,205.07 

รายได้จากการจำาหน่ายพรรณไม้  1,001,417.00  980,923.00 

รายได้จากการจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  1,397,519.48  1,936,413.20 

รายได้อื่น  2,154,975.77  346,356.69 

รายได้จากการดำาเนินงานศูนย์ฝึกอบรม  -    2,667,177.38 

รวมรายได้  238,978,922.18  240,044,866.67 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง  59,272,250.00  53,919,750.78 

ค่าสาธารณูปโภค  8,122,694.01  8,861,300.38 

ค่าตอบแทน  47,779,961.89  41,315,013.61 

ค่าใช้สอย  38,010,604.91  32,551,427.54 

ค่าวัสดุ  26,183,401.45  25,869,586.73 

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  37,372,095.43  37,604,538.89 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานศูนย์ฝึกอมรม  -    2,018,846.21 

รวมรายจ่าย 216,741,007.69 202,140,464.14

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด 22,237,914.49  37,904,402.53 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2557

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

เงินเดือน ค่าจ้าง 

เงินเดือน  41,795,900.00  36,203,500.78 

ค่าจ้างชั่วคราว  17,476,350.00  17,716,250.00 

รวมเงินเดือน ค่าจ้าง  59,272,250.00  53,919,750.78 

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า  6,697,832.93  6,529,910.88 

ค่าโทรศัพท์  1,238,402.66  2,122,922.45 

ค่าไปรษณีย์  162,226.00  180,468.00 

ค่าน้ำาประปา  24,232.42  27,999.05 

รวมค่าสาธารณูปโภค  8,122,694.01  8,861,300.38 

ค่าตอบแทน

ค่าทำางานล่วงเวลา  2,144,216.78  1,241,173.39 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน  24,551,059.31  23,732,653.23 

ค่าเล่าเรียนบุตร  352,196.50  326,571.50 

ค่ารักษาพยาบาล  3,066,574.75  3,972,697.05 

เงินช่วยเหลือบุตร  280,410.00  243,750.00 

เงินสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  4,185,933.53  3,339,677.69 

เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน  285,600.00  196,890.00 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อ.ส.พ.  354,464.00  -   

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  22,500.00  61,500.00 

ค่าเบี้ยประชุม  897,950.00  539,200.00 

เงินโบนัสพนักงาน  3,596,656.35  -   

ค่าครองชีพ  225,870.00  2,366,517.42 

ค่าจ้างควบคุมงานและออกแบบ  484,667.52  986,220.86 

ค่าใช้จ่าย - เงินเกษียณอายุราชการ  4,696,972.25  1,190,788.41 

ค่าใช้จ่าย - วันลาสะสม  575,232.83  223,382.34 

ต้นทุน - ดอกเบี้ย - เงินเกษียณอายุราชการ  538,221.24  593,922.68 

ต้นทุนค่าตอบแทน  1,521,436.83  2,300,069.04 

รวมค่าตอบแทน  47,779,961.89  41,315,013.61 
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2557

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

ค่าใช้สอย

ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทาง  12,770,534.75  13,422,792.92 

ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ  762,220.40  609,370.03 

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  370,594.30  238,749.60 

ค่ารับรอง  3,347,675.56  2,288,320.54 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  1,148,141.98  1,099,330.04 

ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  56,190.00  26,039.50 

ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  693,485.70  917,350.93 

ค่าซ่อมแซมอาคาร  678,666.69  335,750.00 

ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค  223,505.24  121,570.85 

ค่ารับรองประจำาตำาแหน่ง  495,557.00  432,360.25 

ค่าจ้างสำารวจปรับปรุงพื้นที่  391,403.75  122,780.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น  15,330,687.32  12,686,302.28 

ต้นทุนขาย - หมวดใช้สอย  1,741,942.22  250,710.60 

รวมค่าใช้สอย  38,010,604.91  32,551,427.54 

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง, พาหนะ  1,953,302.82  2,170,176.29 

ค่าวัสดุการเกษตร  5,487,930.23  5,989,701.43 

ค่าวัสดุสำานักงาน  941,694.94  1,785,081.11 

ค่าวัสดุครัวเรือน  248,369.50  204,040.55 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  535,214.98  583,890.87 

ค่าวัสดุประปา  289,743.65  410,298.20 

ค่าวัสดุซ่อมแซม  413,846.80  511,771.34 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  1,106,324.74  727,890.30 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  1,096,324.79  1,347,734.90 

ค่าวัสดุครุภัณฑ์  3,834,675.05  1,534,774.00 

ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา  3,760,093.25  3,316,394.21 

ค่าวัสดุก่อสร้าง  2,220,771.50  2,565,416.06 

ค่าวัสดุพิพิธภัณฑ์  -    1,100.00 

ค่าวัสดุสำารวจ/สนาม  627,807.95  234,863.00 

ต้นทุนขาย - หมวดวัสดุ  3,667,301.25  4,486,454.47 

รวมค่าวัสดุ  26,183,401.45  25,869,586.73 
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2557

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานศูนย์ฝกอบรม

ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดำาเนินงาน  -    1,312,826.31 

เงินเดือนค่าจ้าง  -    656,700.00 

ค่าสาธารณูปโภค  -    49,319.90 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานศูนย์ฝึกอมรม  -    2,018,846.21 

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา  37,372,095.43  37,604,538.89 

รวมค่าเสื่อมราคา  37,372,095.43  37,604,538.89 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  216,741,007.69  202,140,464.14 
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2557

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 22,237,914.49 37,904,402.53

รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และทรัพย์สินไม่มีตัวตนตัดบัญชี 37,372,095.43 37,604,538.89

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ 2,550.24 0.00

ปรับปรุงกำาไรสะสมงวดก่อนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (457,052.09) (1,223,046.81)

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 59,155,508.07 74,285,894.61

สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 499,163.41 142,130.48

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง (เพิ่มขึ้น) ลดลง 662,918.98 1,425,604.33

ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 344.83 (7,132.55)

ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (197,719.99) 10,832.08

เงินค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 55,937,057.08 (8,334,006.98)

สินทรัยพ์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 464,718.44 666,042.88

เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) 116,962.26 (122,083.40)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (13,114,074.42) 10,938,090.37

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,070,100.46 2,118,340.21

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 108,594,979.12 81,123,712.03

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (88,186,770.15) (14,984,893.00) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่ม) ลด (1,713,578.24) (2,101,880.00)

เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง 10,644,494.35 (12,845,000.00) 

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,472,216.65 (9,922,278.15)

ตัดจำาหน่ายทรัพย์สิน (ยานพาหนะ) (เพิ่ม) ลด (2,029,400.68) 0.00

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 56,074.77 0.00

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (79,756,963.30) (39,854,051.15)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับจากงบประมาณ (ทุนอุดหนุน) 0.00 0.00

เงินรับจากการบริจาค 0.00 0.00

เงินรับจากเงินพระราชทาน - หิ่งห้อย เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 28,838,015.82 41,269,660.88

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 150,768,734.86 109,499,073.98

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 179,606,750.68 150,768,734.86
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557

1.	 ข้อมูลทั่วไป	

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 โดยได้รับทุนประเดิม

จากรัฐบาลครั้งแรก จำานวน 0.45 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 และถือเป็นวันเริ่มต้นงวดบัญชี หลังจากนั้น

ได้รับทุนประเดิมจากรัฐบาลเพิ่มเติมจนครบ 70 ล้านบาท ในปี 2537 โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำาเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ และมีการจัดต้ังสำานักงานสาขา ซ่ึงเป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจำาภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำานวน 5 แห่ง

1. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำาริ อำาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามพระราชดำาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จากการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2544 ซึ่งจะใช้ในการจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคใต้ (จังหวัดพังงา) แต่การดำาเนินเรื่อง

การขอใช้พื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเปลี่ยนสถานที่จากจังหวัดพังงาไปเป็นจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความพร้อมมากกว่า

3. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 โดยความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำางานของหน่วยราชการ ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักสำานักนโยบาย

และแผนสิ่งแวดล้อม

4. สวนพฤกษศาสตรพ์ระแมย่า่สโุขทยั อำาเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั ไดด้ำาเนนิโครงการจดัตัง้ในป ีพ.ศ. 2551 และ

ได้รับงบประมาณโครงการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2552 พื้นที่ดำาเนินการทั้งหมด 386 ไร่ ดำาเนินการเช่าที่จากราชพัสดุ

5. สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา อำาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้ดำาเนินโครงการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2551 และ

ได้รับงบประมาณโครงการจัดต้ังในปีงบประมาณ 2552 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีจากกรมป่าไม้

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่สำาคัญ ดังนี้

1. รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกให้เป็นหมวดหมู่

2. ทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้

ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

3. ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย

4. ศึกษาค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้งส่งเสริมและ

ให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

5. เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำาหรับการสันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ 

และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์

6. ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

7. นำาเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจำาหน่ายซึ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร์

8. ประกอบกจิการพฤกษศาสตร ์รวมทัง้กจิการอืน่ทีเ่กีย่วกบัหรอืตอ่เนือ่ง หรอืใกลเ้คยีงกบักจิการพฤกษศาสตร์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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โดยที่สวนพฤกษศาสตร์ที่อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้สร้างขึ้นให้เป็น 

สวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากลที่สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนย์กลางในการดำาเนินการศึกษาด้านพืชในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละของโลกในอนาคต และเปน็โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” 

(Queen Sirikit Botanic Garden)

ในงวดบัญชีปี 2542 องค์การฯ มีนโยบายหารายได้โดยให้บุคคลทั่วไปเข้าชมสวนฯ และเก็บค่าเช่าชมสวนฯ  

เป็นรายบุคคล รวมทั้งให้บริการด้านการจัดห้องสัมมนา นอกจากนี้ได้จัดทำาหนังสือพรรณไม้ต่างๆ และจัดจำาหน่าย

2.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	 	

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง

1. การรับรู้รายได้

 1.1 รายได้จากการดำาเนินงานรับรู้เมื่อเกิดขึ้นจริง

 1.2 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

 1.3 เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล

  เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานประจำาปี หมวดเงินอุดหนุน  

โดยบันทึกเป็นหนี้สินรอตัดบัญชีและรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย

  กรณีที่ได้รับเพื่อเป็นรายจ่ายลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยบันทึกเป็นหนี้สินรอตัด

บัญชีและรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย (ค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ)

2. สินค้าคงเหลือ

 แสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

3. วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คำานวณตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน จะบันทึกบัญชีวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย

ในวันที่ซื้อหรือวันที่ตรวจรับ ก่อนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามจำานวนคงเหลือ ณ วันสิ้นไตรมาส

4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วย 

ค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 30,000.00 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวนในงวดบัญชีที่ซื้อ 

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์รับรู้ ณ วันสิ้นไตรมาส คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

 องค์การฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานตามมติคณะกรรมการองค์การฯ เมื่อวันที่  

21 เมษายน 2555 โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 องค์การฯ ได้ตรวจสอบการตีราคาและทบทวนอายุการใช้งาน

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ โดยประมาณของสินทรัพย์ 

แต่ละประเภท ดังนี้

 อาคารถาวร   20-30-40 ปี

 อาคารโรงเรือนจัดแสดง  20-30-40 ปี

 อาคารชั่วคราว/โรงเรือน  20 ปี

 สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20-25-30-40 ปี

 สิ่งก่อสร้างโครงสร้างเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก 20 ปี

 สิ่งก่อสร้างจากวัสดุสำาเร็จรูปเป็นส่วนประกอบหลัก 15 ปี
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 สิ่งก่อสร้างใช้ไม้   10 ปี

 นิทรรศการจัดแสดงถาวร  5 ปี

 ระบบสาธารณูปโภค - ระบบน้ำา 10-15-20 ปี

  - ระบบไฟฟ้า 15-20-40 ปี

  - ระบบสื่อสาร 10-20 ปี

 งานระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคาร 15 ปี

 ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

 ยานพาหนะ เครื่องมือ และเครื่องใช้ประจำายานพาหนะ 5 ปี

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วยค่าเสื่อม

ราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 30,000.00 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวนในงวดบัญชีที่ซื้อ ค่าเสื่อม

ราคาอาคารและอุปกรณ์รับรู้ ณ วันสิ้นไตรมาส คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือดำาเนินการแล้วเสร็จ และตรวจรับไว้ใช้งานแล้วหักด้วยค่าตัด

จำาหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 30,000.00 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวนในงวดบัญชี

ที่ซื้อ ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ ณ วันสิ้นไตรมาส คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ

ประเภทซึ่งอยู่ระหว่าง 5 ปี

7. เงินหรือสินทรัพย์ที่ได้รับโอนหรือที่มีผู้อุทิศ ให้บันทึกเป็นหนี้สินรอการรับรู้และตัดจำาหน่ายหนี้สิน

รอการรับรู้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ได้บริจาค

3.	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

เงินสด 86,427.94 130,786.04

เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากออมทรัพย์ 52,075,831.68 68,968,377.38

 เงินฝากประจำา 127,441,491.06 81,666,571.44

 เงินฝากกระแสรายวัน 3,000.00 3,000.00

รวม 179,606,750.68 150,768,734.86

4.	 สินค้าคงเหลือ	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

หนังสือพรรณไม้, เสื้อ, ปฏิทิน, เข็มกลัด, 
ฟิล์ม, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

3,274,037.96 3,773,201.37

รวม 3,274,037.96 3,773,201.37
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5.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเวลาเบิกจ่ายฎีกา 7,816.35 17,850.18

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 36,642.47 36,987.30

ดอกเบี้ยค้างรับ 332,329.25 134,609.26

เงินกันเหลื่อมปี 24,179,494.35 78,234,058.61

เงินค้างรับจากคลังจังหวัด 0.00 1,892,119.82

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำาหนด 32,356.96 18,993.81

ภาษีขายนำาส่งสรรพากร รอตัดบัญชี 0.00 71,135.33

วัสดุคงเหลือ 1,513,356.34 1,336,606.68

รายได้ค้างรับ 25,912.00 16,285.00

ลูกหนี้เงินยืม 1,639,102.39 2,302,021.37

ลูกหนี้อื่น 605,076.80 1,373,998.19

เงินสำารองจ่าย – โครงการภาพถ่ายปี 2557 0.00 13,478.10

เงินสำารองจ่าย – โครงการขิง-ข่า 207,000.00 0.00

ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,350.00 0.00

เงินรอเรียกคืน 387.40 0.00

รวม 28,580,824.31 85,448,143.65

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้เปน็เงนิทีอ่งคก์ารฯ จา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยห์รอืบรกิารไปแลว้ และจะไดร้บัประโยชน์

ตอบแทนในอนาคต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ

รายไดค้า้งรบัเปน็เงนิทีย่งัไมไ่ดร้บัจากผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาดำาเนนิการภายในองคก์ารสวนพฤกษศาสตรต์า่งๆ 

เช่น ค่าตอบแทนตามสัญญา ค่าน้ำาประปา

เงินงบประมาณกันไว้เบิกองค์การฯ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

ส่ิงก่อสร้างไว้เบิกเหล่ือมปี โดยในงวดบัญชีปี 2558 ได้กันเงินค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำานวน 24,179,494.35 บาท
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6.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคา

สะสม
ราคาตามบัญชี 

2558
ราคาตามบัญชี 

2557

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 789,923,936.63 464,181,494.91 325,742,441.72 273,770,448.16

ครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำานักงาน 91,155,338.94 77,884,938.75 13,270,400.19 9,141,002.31

ยานพาหนะ 31,217,219.04   24,732,030.69 6,485,188.35 6,705,942.87

รวม 912,296,494.61 566,798,464.35 345,498,030.26 289,617,393.34

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี 34,276,908.90 34,751,021.99

ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,482 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา 

โดยแบ่งเปน 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 พื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช จำานวนเนื้อที่ 4,238 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการเพิกถอนอุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน

ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบใช้ประโยชน์ของกรมรบพิเศษที่ 5 กองทัพภาคที่ 3 จำานวน

เนื้อที่ 2,243 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ซึ่งองค์การฯ ได้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ตามสัญญาเช่าที่ดิน

ราชพสัด ุที ่4 ชม-17/2547 และไดต้อ่อายสุญัญาเชา่ระยะเวลา 3 ป ีลงวนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2556 ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 

2556 – 31 ธันวาคม 2558 อัตราค่าเช่าปีละ 1,442.00 บาท

ค่าทดแทนสิทธิ์ทำากินบนที่ดิน จำานวน 9.09 ล้านบาท เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ชาวเขาที่ปลูกพืชผลบนที่ดินเนื้อที่ 

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

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อปี 2539 และ 2540 ในปี 2554 องค์การฯ ได้ปรับปรุงค่าทดแทนสิทธิ์ทำากินบนที่ดิน 

จำานวน 9.09 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำาริ ตั้งอยู่ในเขตตำาบลบ่อภาค อำาเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่โดยประมาณ 1,385 ไร่ อยู่ในการดูแลรักษาของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ขอใช้ประโยชน์โดยไม่มีค่าเช่าแต่อย่างใด

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บึงทุ่งพึงพืด ตำาบลเพ็กใหญ่ อำาเภอพล 

จงัหวดัขอนแกน่ เนือ้ทีด่ำาเนนิการประมาณ 1,530 ไร ่เปน็พืน้ทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ ประเภทพลเมอืงใชป้ระโยชน์

ร่วมกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกรมที่ดิน

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำาบลซากพง อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง 

โดยมเีนือ้ทีด่ำาเนนิการ 1,193 ไร ่สว่นหนึง่ของพืน้ทีส่าธารณประโยชนห์นองจำารงุ ทัง้หมด 3,871 ไร ่ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่ง

การถอนสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ตามระเบียบทางราชการ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ยังไม่มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย 

โดยยังไม่ได้รับอนุญาตถอนสภาพเป็นพื้นที่ราชพัสดุ จึงยังไม่มีการเช่าพื้นที่แต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ได้มาซึ่งพื้นที่

ตามกฎหมาย พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นพื้นที่สาธารณะ ยังไม่มีการจัดซื้อที่ดินหรือค่าชดเชยเวนคืนที่ดินแต่ประการใด

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะระ อำาเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,187 ไร่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นคำาขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการของรัฐ 

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะระ (ปส.17)
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ที่ดินที่เป็นที่ตั้งสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตั้งอยู่ในตำาบลบ้านกล้วย อำาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  

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

3 พฤษภาคม 2553 และบันทึกต่ออายุสัญญาเช่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 แยกเป็นเนื้อที่ส่วนที่ตั้งอาคารสำานักงานและอาคารประกอบอื่นๆ เนื้อที่ 3 ไร่ 

3 งาน 27 ตารางวา และพื้นที่สำาหรับปลูกพรรณไม้ต่างๆ เนื้อที่ 336 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2558 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ค่าเช่าปีละ 71,927 บาท และตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ค่าเช่าปีละ 82,810 บาท

7.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(สุทธิ)	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคา

สะสม
ราคาตามบัญชี 

2558
ราคาตามบัญชี 

2557

อาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนา 120,928,603.00 85,021,422.65 35,907,180.35 37,470,224.12

รวม 120,928,603.00 85,021,422.65 35,907,180.35 37,470,224.12

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี 1,563,043.77 1,563,043.77

ในปีงบประมาณ 2555 องค์การฯ ได้แยกอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนา ซ่ึงองค์การฯ ให้เอกชนเช่าประกอบกิจการ

ให้บริการและบริหาร เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากรายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และมูลค่ายุติธรรม 

คงเหลือของอาคารศูนย์ฝึกอบรม-สัมมนาในปี 2557 เท่ากับ 27,146,889.34 บาท

8.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

ราคาทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ตัดบัญชีสะสม
ราคาตามบัญชี 

2558
ราคาตามบัญชี 

2557

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,146,363.04 5,458,312.30 4,688,050.74 4,506,615.26

รวม 10,146,363.04 5,458,312.30 4,688,050.74 4,506,615.26

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดบัญชี 1,532,142.76 1,290,473.13

9.	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง 2,200,505.65 12,845,000.00

รวม 2,200,505.65 12,845,000.00

78 รายงานประจำาปี 2558



10.	 สินทรัพย์อื่น	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

เงินมัดจำาขวด ลังฯ 15,000.00 15,000.00

รวม 15,000.00 15,000.00

11.	 เจ้าหนี้การค้า	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

เจ้าหนี้สินค้าฝากขาย 294,804.81 177,842.55

รวม 294,804.81 177,842.55

12.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13,683,827.49 26,797,901.91

เจ้าหนี้สรรพากร 7,506.00 11,202.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างนำาส่ง 136,015.36 132,072.19

เงินประกัน AIA ค้างนำาส่ง 33,750.00 33,568.00

เงินฌาปนกิจค้างนำาส่ง 8,580.00 11,390.00

รายได้รับล่วงหน้า 968,383.06 1,087,354.02

เงินรอส่งคืนค่าบริการรถนำาเที่ยว 36,171.00 108,390.00

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-เงินเกษียณอายุ 21,588,869.72 16,806,576.23

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-วันลาสะสม 2,833,653.33 2,351,112.50

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.00 2,143.04

เงินรับล่วงหน้า-เงินรับฝากค่าโทรศัพท์ 0.00 456.10

เงินรอจ่ายคืน         1,436.07               0.00

รวม 39,298,192.03 47,342,165.99
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13.	 หนี้สินอื่น	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

เงินค้ำาประกันการใช้โทรศัพท์ และเงินค้ำาประกันการก่อสร้างต่างๆ 3,423,241.57 3,822,703.14

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ 415,331,724.59 413,460,046.37

รวม 418,754,966.16 417,282,749.51

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ จำานวน 415,331,724.59 บาท ในจำานวนน้ีมีเงินกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

เงินงบประมาณปี 2558 (งบเงินอุดหนุน) จำานวน 5,350,719.00 บาท กันไว้จ่ายในปี 2559

14.	 ทุน	ประกอบด้วย	
	

หน่วย: บาท

30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557

ทุนประเดิมจากรัฐบาล 70,000,000.00 70,000,000.00

รวม 70,000,000.00 70,000,000.00

ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาคโครงการหิ่งห้อย และส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค

สนิทรพัย ์ในป ี2555 องคก์ารฯ ไดป้รบัปรงุบญัชตีามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่20 การบญัชสีำาหรบัเงนิอดุหนนุรฐับาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

การบันทึกดอกผลของทุนเป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุน และผลสะสมของกำาไรขาดทุนแต่ละปีได้แสดงรวมอยู่ใน

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