
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

รายงานประจําป 2548
องคการสวนพฤกษศาสตร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พรอมดวยประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสงิคโปรและภริยา 
เสด็จฯ เยือนสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ ในวันท่ี 20 มกราคม 2548 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชอาคนัตกุะ : สุลตานแหงรัฐกลันตันและพระมเหสี 
เสด็จฯ เยือนสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2548 

   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายยงยุทธ ติยะไพรัช : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมความกาวหนาในการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางจาสิริกิต์ิ  

จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2548       ท้ังน้ีไดมอบนโยบายมุงเนนใหสวนพฤกษศาสตร 
 เปนหนาตางทีแ่สดงออกถึงความหลากหลายและความงามของพรรณพฤกษชาติไทย           

   



 
 

 
 

องคการสวนพฤกษศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํารายงานประจําป 
2548 เพ่ือเปนการประเมินผลการดําเนินงานขององคการฯ และเปนการเผยแพรผลการดําเนินงาน
ใหแกหนวยงานและผูเกี่ยวของตอไป 

ในการจัดทํารายงานประจําป 2548 ขององคการสวนพฤกษศาสตรน้ัน ไดมีการ
จัดตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานประจําปขึน้มาจัดทํารายงานฉบับน้ี โดยการศึกษารูปแบบการจัดทํา
รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายปของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติเปนแนวทางในการจัดทํารายงานฉบับน้ี รวมทั้งการจัดประชุมหารือระหวางหนวยงาน
และผูที่เกีย่วของ ซ่ึงไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานที่รับผิดชอบกิจกรรม / โครงการตางๆ เปน
อยางดี โดยสาระสําคัญของรายงานประจําปฉบับน้ี แบงเปน 

สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมขององคการฯ ประกอบดวย วิสัยทศัน พันธกิจ กลยทุธ 
โครงสราง อัตรากําลัง และงบประมาณรายจายประจําป 2548 

สวนที่ 2 : ผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย ผลการปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลง
การประเมินผลประจาํป และผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สวนที่ 3 : รายงานทางการเงิน  ประกอบดวย งบการเงินป 2547 – 2548 และ
รายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สวนที่ 4 : นามสงเคราะห  
องคการสวนพฤกษศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2548 ฉบับน้ี จักเปน

ประโยชนแกหนวยงาน ประชาชนที่สนใจไดใชเปนเอกสารประกอบการคนควา อางอิง และนําไป
พัฒนางานในสวนที่เกีย่วของตอไป   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

คํานํา 



 
 

 คํานํา  
 คณะกรรมการ  
 ผูบริหาร  
 สวนที่ 1 :  ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน 

1.1) แผนกลยุทธของหนวยงาน 
- วิสัยทศัน 
- พันธกิจ / ภารกิจ 
- ประเด็นยุทธศาสตร 
- เปาประสงค 
- กลยุทธ 

1.2) ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 
- โครงสรางองคกร 
- อัตรากําลัง 
- งบประมาณรายจายประจําป 2548 

 

 สวนที่ 2 :  ผลการปฏิบตัิราชการ 
                   2.1) งานโครงการตามพระราชดําริ 
                   2.2) ผลการปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผล 
                         ของหนวยงาน 
                   2.3) ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของ 
                         หนวยงาน 

 

 สวนที่ 3 :  รายงานการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                   3.1) รายการการเงินป 2547 – 2548 
                   3.2) รายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 นามสงเคราะห  
  

 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



 
 

 
 
 

ศ.ดร.ธีระ  สูตบุตร 
ประธานกรรมการ   อายุ 63 ป 
ประวัติการศึกษา 

  B.S (Hons.) , M.S. , Ph.D. University of Califonia ; Davis USA 
ความรู ความชํานาญ 

  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เกษตรศาสตร ดานพืช 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2539 – 2545 

ปจจุบนัดํารงตําแหนง 
  ขาราชการบํานาญ  ตําแหนง ศาสตราจารย  สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 ศ.ดร.ธวัชชัย  สันติสุข 

กรรมการ   อายุ 60 ป 
ประวัติการศึกษา 

  2510  วนศาสตรบัญฑิต (วน.บ. สาขาชีววิทยาปาไม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  2513 M.Sc. (Plant Taxonomy) University of Edinburgh, U.K. 
  2519 Ph.D (Plant Taxonomy) University of Copenhaegen, Denmark 

ปจจุบนัดํารงตําแหนง 
  รับขาราชการ  ตําแหนง นักวิชาการปาไม 10  สังกัด กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพนัธุพืช 

 
 ศ.ดร.พงษศักด์ิ  อังกสิทธิ์ 

กรรมการ   อายุ 56 ป 
ประวัติการศึกษา 

  2510  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปร้ินสรอแยลวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม   
  2514 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) คณะเกษตรศาสตร  

    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
  2516-2519  สาขาสงเสริมและการศึกษาทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอกลาโฮมา  

    ประเทศ USA. 
ปจจุบนัดํารงตําแหนง 

  รับขาราชการ  ตําแหนง ศาสตราจารย 10  สังกัด คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 ศ.ดร.สหัส  บุญญาวิวัฒน 

กรรมการ   อายุ 54 ป 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี วทบ. (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปจจุบนัดํารงตําแหนง 

  รับขาราชการ  ตําแหนง ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ  สังกัด  
    สํานักพระราชวัง 

 
 

ประวัติคณะกรรมการ องคการสวนพฤกษศาสตร 



 นายปานศุข  ศรีโพธิ์เจริญ 
กรรมการ   อายุ 48 ป 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี วทบ. (พืชสวน) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  ปริญญาโทในโครงการปริญญาสําหรับผูบริหาร สาขาบริหารการเงิน คณะเศรษฐศาสตรและ 

    บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ความรู ความชํานาญ 

  เปนผูเชี่ยวชาญดานพืชโดยเฉพาะกลวยไม 
ปจจุบนัดํารงตําแหนง 

  ผลิตกลวยไมเพื่อการสงออก  ตําแหนง กรรมการผูจัดการบริษัทสุภาออรคิดส      
 
 คุณหญิงสุชาดา  ศรีเพ็ญ 

กรรมการ   อายุ 65 ป 
ประวัติการศึกษา 

  2506 กส.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  2511 กส.ม.(พฤกษศาสตร) มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร 
  2535 ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  

    วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร ประเทศไทย 
ความรู ความชํานาญ 

  เปนผูเชี่ยวชาญทางดานงานวิชาการ การศึกษาพันธุไมนํ้า ประเทศไทย และงานดานการวิจัย
  เปนผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรบรรยายงานวิชาการ 

ปจจุบนัดํารงตําแหนง 
  ประธานอนุกรรมการฝายสวนพฤกษศาสตร สวนหลวง ร.๙  มูลนิธิสวนหลวง ร.๙      

 
 ภ.ญ.ดร.สุภาภรณ  ปติพร 

กรรมการ   อายุ 43 ป 
ประวัติการศึกษา 

  2521-2525 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  2540 ปริญญาโท การบริหารการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความรู ความชํานาญ 
  เปนผูเชี่ยวชาญเรื่องพืชสมุนไพร ทั้งทางดานพฤกษศาสตรพื้นบาน และการพัฒนาใชเปน 

    ผลิตภัณฑสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจ 
  อาจารยพิเศษดานการพัฒนาสมุนไพร ใหกับคณะเภสัชศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

    ทุกมหาวิทยาลัย 
  วิทยากรบรรยายดานการพัฒนาสมุนไพร แกหนวยงานของรัฐและเอกชน 
  คณะทํางานคัดเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ 
  คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ปจจุบนัดํารงตําแหนง 
  รับราชการ  ตําแหนง เภสัชกร 9  สังกัด โรงพยาบาลศูนยเจาพระยาอภัยภูเบศร      

 
 
 



 นางอรอนงค  มณีกาญจน 
กรรมการ   อายุ 56 ป 
ประวัติการศึกษา 

  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ความรู ความชํานาญ 
  ทางดานบัญชี และตรวจสอบภายใน 

ปจจุบนัดํารงตําแหนง 
  รับราชการ  ตําแหนง รองอธิบดี  สังกัด กรมบัญชีกลาง      

 
 นายสมโภชน  นันทพงษ 

กรรมการ   อายุ 48 ป 
ประวัติการศึกษา 

  Master of Business Administration 
  Bachelor of Science (Horticulture) 

ความรู ความชํานาญ 
  Organization Development 
  Human Resource Management 

ปจจุบนัดํารงตําแหนง 
  ผูผลิตกลวยไมเพื่อการสงออก  ตําแหนง เจาของกิจการ 

 
 ดร.วีระชัย  ณ นคร 

กรรมการและเลขานุการ   อายุ 57 ป 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  ปริญญาโท (พฤกษศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  M.Ph.Ph.D.(Systematic Botany), The New York Botanical Garden\CUNY: U.S.A 

ความรู ความชํานาญ 
  เปนผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตร  ซ่ึงไดรับประกาศนียบัตร ดังน้ี 

    -  2526  ประกาศนียบัตรทางพฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูงจากประเทศเดนมารก 
       Cert. Modern plant tasonomy (DANIDA), Denmark 
    -  2531 ประกาศนียบัตรทางพฤกษศาสตรอนุกรมวิธานขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
       Cert. in Grass systematics, Smithsonian, Institution U.S.A 
ปจจุบนัดํารงตําแหนง 

  ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 



 
 เพ่ือเปนการสนับสนุนการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร  จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ใดขององคการฯ  จํานวน 8 คณะ  ดังน้ี 

1) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4) คณะอนุกรรมการพัฒนาสวนสาขา 
5) คณะอนุกรรมการพัฒนากลวยไมไทย 
6) คณะอนุกรรมการวิชาการและวเิทศสัมพันธ 
7) คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจการตลาดและการประชาสัมพันธ 
8) คณะอนุกรรมการดานแผนและติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

 

โครงสรางแผนผังคณะกรรมการ 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
       ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธ์ิ 
            ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
       นางอรอนงค  มณีกาญจน 
              ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ 

       คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ 
          ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
การตลาดและการประชาสัมพันธ

       นายปานศุข ศรีโพธ์ิเจริญ 
           ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการดานแผน 
และติดตามประเมินผล 

         นายสมโภช  นันทพงษ 
            ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาสวนสาขา 
ศ.ดร.ธวัชชัย  สันตสิุข 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนากลวยไมไทย 

         ดร.วีระชัย   ณ นคร 
           ประธานอนุกรรมการ 



   
 
 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
จํานวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

เขารวม
ประชุม 

คิดเปน
รอยละ 

1. ศ.ดร.ธีระ  สูตะบตุร ประธานกรรมการ 12 12 100.00 
2. ศ.ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธิ ์ กรรมการ 12 11 91.67 
3. ศ.ดร.ธวัชชัย  สันติสุข กรรมการ 12 11 91.67 
4. ศ.ดร.สหัส  บุญญาววิัฒน กรรมการ 12 9 75.00 
5. คุณหญิงสุชาดา  ศรีเพ็ญ * กรรมการ 8 7 87.50 
6. นางอรอนงค  มณีกาญจน กรรมการ 12 12 100.00 
7. นายสมโภชน  นันทพงษ * กรรมการ 8 6 75.00 
8. นายปานศุข  ศรีโพธิ์เจรญิ * กรรมการ 8 6 75.00 
9. ภ.ญ.ดร.สุภาภรณ  ปติพร กรรมการ 12 10 83.33 
10. ดร.วีระชัย  ณ นคร กรรมการและเลขานุการ 12 12 100.00 
หมายเหต ุ   * คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ นายสมโภชน  นันทพงษ และ นายปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ ดํารงตําแหนงใน

ระหวางเดือน   ตค.47 – มีค.48 
 
      
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
จํานวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

เขารวม
ประชุม 

คิดเปน
รอยละ 

1. นางอรอนงค  มณีกาญจน ประธานกรรมการ 10 10 100.00 
2. ศ.ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธิ ์ กรรมการ 10 10 100.00 
3. ศ.ดร.สหัส  บุญญาววิัฒน กรรมการ 10 8 80.00 
4. นางกาญจนา  สุรเกียรต ิ เลขานุการ 10 10 100.00 
 
 
 

สรุปการประชุมคณะกรรมการ 
องคการสวนพฤกษศาสตร ประจําป 2548 



คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
จํานวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

เขารวม
ประชุม 

คิดเปน
รอยละ 

1. ศ.ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธิ ์ ประธานกรรมการ 6 6 100.00 
2. นายวัลลภ  สุคนธ กรรมการผูแทนฝายนายจาง 6 3 50.00 
3. นางบุญญนิจ  จันทิมางกูร กรรมการผูแทนฝายนายจาง 6 5 83.33 
4. นายประมุข  เพ็ญสุต กรรมการผูแทนฝายนายจาง 6 5 83.33 
5. นางสุญาณี  เวสสบตุร กรรมการผูแทนฝายนายจาง 6 3 50.00 
6. นายภราดร  หอมแยม กรรมการผูแทนฝายนายจาง 6 5 83.33 
7. นางภาวิณี  กุมเพ็ชร กรรมการผูแทนฝายนายจาง 6 6 100.00 
8. นายไพศาล  ทองสอน กรรมการผูแทนฝายลูกจาง 6 2 33.33 
9. นางธารทิพย  ทองสอน กรรมการผูแทนฝายลูกจาง 6 5 83.33 
10. นางสาววาสนา  เตชะ กรรมการผูแทนฝายลูกจาง 6 5 83.33 
11. นายอินทร  อินตะ กรรมการผูแทนฝายลูกจาง 6 6 100.00 
12. นายสาย  สาตะถา กรรมการผูแทนฝายลูกจาง 6 6 100.00 
13. นางสาวกนกรัตน  ปญญา กรรมการผูแทนฝายลูกจาง

และเลขานุการ 
6 6 100.00 

 



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
จํานวน
ครั้ง 

ที่ประชุม 

เขารวม
ประชุม 

คิดเปน
รอยละ 

1. ศ.ดร.ธีระ  สูตะบตุร ประธานกรรมการ 5 5 100.00 
2. ภ.ญ.ดร.สุภาภรณ  ปติพร กรรมการ 5 5 100.00 
3. นางสาวจันทรวิภา ธนะโสภณ กรรมการ 5 4 80.00 
4. นางสาวลภิตา  อัคนิทัต กรรมการ 5 4 80.00 
5. นางดวงพร  ถนัดสอนสาร กรรมการ 5 4 80.00 
6. นายวัลลภ  สุคนธ กรรมการ 5 3 60.00 
7. นางกาญจนา  สุรเกียรต ิ กรรมการ 5 4 80.00 
8. นายภราดร  หอมแยม กรรมการ 5 5 100.00 
9. นางสาวรุจีวรรณ  ศิริวรรณ กรรมการและเลขานุการ 5 5 100.00 
10. นางสาวสาริมา  สุนทรารชุน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 5 5 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ดร.วีระชัย  ณ  นคร 
ผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 

นายวัลลภ  สุคนธ 
รองผูอํานวยการ 

นางบุญญนิจ  จันทิมางกูร 
หัวหนาสํานักพัฒนาธุรกิจ 

 
 
 
 
 

ดร.สุญาณี  เวสสบุตร 
หัวหนาสํานักวิชาการ - วิจัย 

ดร.ประมุข  เพญ็สุต 
หัวหนาสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง 

 
 
 
 
 

นายภราดร  หอมแยม 
รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักอํานวยการ 

นางกาญจนา  สุรเกียรติ 
ผูตรวจสอบภายใน 

 

ผูบริหาร



 
 
 
11. . แผนแผนกลกลยุทธยุทธขององคการสวนพฤกษศาสตรขององคการสวนพฤกษศาสตร  
 

วิวิสัยทัศนสัยทัศน  
 

  เปนองคกรชัน้นําทางดานพฤกษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มี
บทบาทสําคญัในการอนุรักษ ศึกษา วิจัย และเผยแพรความรู ทางดานพรรณไมไทยเพือ่การ
เรียนรูของประชาชน 

 
พันธกิจพันธกิจ /  / ภารกิจภารกิจ  

  

1. พัฒนาการศึกษา วิจัย อนุรักษ และรวบรวมพรรณไมใหกาวไปสูระดับการเปน
ศูนยกลางของภูมิภาค 

2. มุงเนนการเปนศูนยกลางขอมูล ขาวสาร และองคความรูทางดานพรรณไม 
เพ่ือการเรียนรู 

3. มุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
4. มุงเนนการเจริญเติบโตของรายไดอยางตอเน่ือง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร  
ตามแผนปฏบิัติราชการประจําป 2548 – 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม  องคการสวนพฤกษศาสตรมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับประเด็นยทุธ
ศาสตรของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใน 3 ประเด็นยทุธศาสตร ดังน้ี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร ข    

การบริหารจัดการเพื่อใหมีการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
และเปนธรรม 

 
 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลภาพรวม



เปาประสงค 
  สํารวจและคนควาดานความหลากหลายทางชีวภาพ และรวบรวมภมิูปญญาทองถิ่น 
เพ่ือจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2548-2551 
 ความสําเรจ็ของการดําเนินงานวิจัยดานทรัพยากรปาไมและ  

   ทรัพยากรชีวภาพในการพัฒนาตอยอดที่สามารถนําไปใช 
   ประโยชน 
 

 
รอยละ  80 

 
กลยุทธหลัก 

   สรางกระบวนการเรียนรู  สํารวจและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชวีภาพ  
องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

   วิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณคาการใชทรัพยากรปาไม และทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน   
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ง    
การบริหารจัดการและการพฒันาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวม

และมีบูรณาการในทุกระดับ 
 

เปาประสงค 
  สรางการมีสวนรวมของประชาชน เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองทองถิ่น  
รวมทั้ง ทุกภาคสวนใหตระหนักในสิทธิ  หนาที่  และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2548-2551 
 จํานวนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดรับการ 

   พัฒนาใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 จํานวนประชาชนที่ไดรับการถายทอดความรูทางดานพืช 

4  แหง 
 

472,000  คน 
 

 
 
 



กลยุทธหลัก 
   จัดการและพัฒนาแหลงเรียนรู แหลงนันทนาการทางธรรมชาติใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นและเอกชนรวม
บริหารจัดการ 

   สงเสริมใหชุมชนและทกุภาคสวน มีสวนรวมในการดูแลรักษา ฟนฟู จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน   

   บริการ ประชาสัมพันธ เผยแพร และสงเสริมการถายทอดความรู เทคโนโลยี 
แลกเปลีย่นภูมิปญญา  รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ฉ    
การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 
เปาประสงค 
  ปรับปรุงและพัฒนาองคกร บุคลากร และระบบบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีศักยภาพและมีขดีสมรรถนะในการดําเนินงาน ตามแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม 
  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2548-2551 
 ความสําเรจ็ในการปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางาน  
 ความสําเรจ็ในการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนและตาม 

   พันธกิจ ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานอยูในเกณฑดี 
 

รอยละ  100 
รอยละ  75 

 

 
กลยุทธหลัก 

   ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกระบวนการทํางาน  รวมทั้งกฎระเบียบดาน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความเหมาะสมและทันสมัย ควบคูไปกับการเพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรทั้งในดานกฎหมาย ดานบริหาร ดานวิชาการ และดานอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือให
สามารถปฏิบตัิงานตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  รวมทั้ง
บูรณาการเครอืขายขอมูลใหเกิดความเชือ่มโยง   



   การพัฒนากลไก แผน มาตรการและระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและ
การบริหารสินทรัพย เพ่ือสนับสนุนและผลักดันขับเคลือ่นยุทธศาสตรชาติและกระทรวง
ใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 

 
 
 



 
 
 

22..  ขอมูลพืน้ฐานของหนวยงานขอมูลพืน้ฐานของหนวยงาน  



 
 
 

 
ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ - 1 รองผูอํานวยการ - 2 

สํานักวิชาการ-วิจัย สํานักพัฒนาและปลูก สํานักอํานวยการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 

ฝายวิจัย 

งานเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

งานอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช 

งานความหลาก 
หลายทางชีวภาพ 

งานพฤกษเคมี 

ฝายพัฒนาพื้นที่

งานสวนรุกขชาติ

งานสวนพฤกษชาติ

งานภูมิทัศน

งานเครื่องจักรกลและ
ครุภัณฑการเกษตร 

ฝายปลูกบํารุง

งานขยายพันธุพืช

งานเรือนกระจก

งานดินและปุย

ฝายการคลัง

งานบัญชี

งานการเงิน

งานพัสดุ

ฝายบริหาร

งานสารบรรณ

งานแผนและ
งบประมาณ 

งานการเจาหนาที่

งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 

ฝายวางแผน
และประเมิน 
งานการตลาด

งานวางแผน

ผูตรวจสอบภายใน

สวนสารนิเทศ – ประชาสัมพันธ

ศูนยรวมพรรณไมประจําภูมิภาค

สวนวิเทศสัมพันธ

งานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ

ฝายประสานการ
ผลิตและจําหนาย

งานผลิตสื่อผสม

งานการผลิต

ฝายวิชาการ 

งานหอพรรณไม 

งานศูนยขอมูลพืช 

งานพิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติ 

งานเผยแพรความรู
ทางวิชาการ 

งานประชาสัมพันธ 

ฝายบริหารศูนย
ฝกอบรม-สัมมนา 

งานสิทธิประโยชน 

งานควบคุมและ 
ตรวจสอบ 

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานจัดจําหนาย

งานจัดเก็บรายได

โครงสราง
คณะกรรมการ



      

 

 
 
อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 
แบงตามกลุมงานไดดังน้ี 

กลุมงาน พนักงาน ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง  
ชั่วคราว 

ลูกจาง
โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 

- ผูบริหารระดับสูง (10 – 11) 2 - - - 2 
- สํานักวิชาการ – วิจัย 30 1 8 10 49 
- สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง 16 4 100 6 126 
- สํานักอํานวยการ 23 1 10 7 41 
- สํานักพัฒนาธุรกิจ 3 - 2 9 14 
- ศูนยรวมพรรณไม 8 - 40 9 57 
- สวนสารนิเทศ - ประชาสัมพันธ 4 - - 7 11 
- ผูตรวจสอบภายใน 3 - - - 3 

รวมทั้งสิ้น 89 6 160 48 303 
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พนักงาน    แบงตามระดบัได ดังน้ี 
ระดับ 11 จํานวน       1    คน 
ระดับ 10 จํานวน       1    คน 
ระดับ 9 จํานวน       1    คน 
ระดับ 8 จํานวน       3    คน 
ระดับ 7 จํานวน       2    คน 
ระดับ 6 จํานวน     13    คน 
ระดับ 5 จํานวน     40   คน 
ระดับ 4 จํานวน     18    คน 
ระดับ 3 จํานวน      5    คน 
ระดับ 2 จํานวน       4    คน 
ระดับ 1 จํานวน       1    คน 
รวม                    89    คน 
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  ในปงบประมาณ 2548 อ.ส.พ. ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล จํานวน 73.970 
ลานบาท  ในแผนงานอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ งานจัดการสวนพฤกษศาสตร เพ่ือ
เปนคาใชจายในการดําเนินงาน 3 ผลผลติ 7 กิจกรรม ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรตาม
แผนปฏิบัติราชการ 2548 – 2551  

ผลผลิต / กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ข.  การบริหารจัดการเพือ่ให
มีการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพ
อยางยั่งยืนและเปนธรรม 

ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ วิจัย และ
ขยายพันธุพืชไทย 
- กิจกรรมศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตรเชิง
บูรณาการ 

- กิจกรรมการเพาะขยายพันธุพืช 

17.732 

ง.  การบริหารจัดการและการ
พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดย
การมีสวนรวมและมี
บูรณาการในทุกระดับ 

ผลผลิตที่ 2 : การใหบริการความรูดาน
พฤกษศาสตร 
- กิจกรรมฝกอบรมใหความรูและปลูก
จิตสํานึก 

- กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตรและศูนย
รวมพรรณไม 

35.529 

ฉ.  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

ผลผลิตที่ 3 : การใหบริการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากร
พรรณพืช 
- กิจกรรมพัฒนาและใหบริการระบบ
ฐานขอมูลพืช 

- กิจกรรมบริหารและอํานวยการ 

20.709 

 รวม 73.970 

 
   
 
 

งบประมาณ 



      

 

โดยงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป 2548 จํานวน 73.970 มีการเบิกจาย
ทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 99.93 ดังรายละเอียดการเบิกจายจําแนกตามหมวดงบประมาณไดดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 
 

งบรายจาย 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ การเบิกจาย เงินกันเหลื่อมป 

รอยละการใชจาย
งบประมาณ 

งบบุคลากร 26.495 26.378 - 99.56 

งบดําเนินงาน 26.835 27.041 - 100.77 

งบเงินอุดหนุน  4.350  4.274 - 98.25 

งบลงทุน 16.290 7.681 8.544 99.60 

รวมท้ังสิ้น 73.970 65.374 8.544 99.93 
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22..11  งานโครงการตามแนวพระราชดําริงานโครงการตามแนวพระราชดําริ  
  

        โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
องคการสวนพฤกษศาสตรไดดําเนินโครงการนี้ตอเน่ืองมาตั้งแต พ.ศ. 2540 โดยการเพาะ

ขยายพันธุหญาแฝกชนิดตางๆ และนํามาจัดปลูกปรับปรุงภูมิทัศน ในพ้ืนที่เปดใหมที่ลาดชันและมี
ความเสี่ยงสูงในการพังทลายของดิน เพ่ือสรางความสมดุลแหงธรรมชาติเกิดพื้นทีส่ีเขียว เกิดความ
สุนทรีทางดานภูมิทัศน ตลอดจนเผยแพรความรูหญาแฝก “พืชอนุรักษดินและน้ํา” ในโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการจัดทําแผนพับ จํานวน 5,000 ฉบับ 
และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานสัปดาหวันวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ ณ   
อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหวางวันที ่18 – 23 ตุลาคม 2547 และในงานวันพอรัก
ลูก ณ อุทยานการคากาดสวนแกว ระหวางวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2547  ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป  นอกจากนี้องคการฯ ไดมีการเชิญชวนเยาวชนและประชาชนรวมกันปลูกหญา
แฝกในโอกาสวันสําคัญอีกดวย  

 
 

     โครงการออกแบบสวนพฤกษศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการออกแบบสวนพฤกษศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการออกแบบสวนพฤกษศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต  
   จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชเสาวนีย เม่ือวนัที่ 21 ตุลาคม 2542 
ณ พระตาํหนักทักษิณราชนิเวศน วามีพระประสงคที่จะใหจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีสวน
พฤกษศาสตร สําหรับรวบรวมพันธุไมประจําถิ่น เพ่ือการศึกษา การนันทนาการ และการทองเที่ยว
ของประชาชน ในบริเวณพื้นที่อางเก็บนํ้าใกลบานและปาสงวนแหงชาติปาเขาสํานัก ตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  เพ่ือรวบรวมพันธุไมประจําทองถิ่น  

ในการดําเนินงาน องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ 
การจัดทําเอกสารทางภูมิสถาปตยกรรมเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน และการวางผังในการรวบรวม
พรรณไมไดเปนไปตามรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร โดยที่โครงการนี้ เปนการดําเนินการรวมกับ

สวนท่ี 2 : ผลการปฏิบัติงาน



      

 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช ซ่ึงเปนมิติใหมในการดําเนินงาน
รวมกันอยางบูรณาการ  
 
 

     โครงการวิจัยกัญชงเพื่อพัฒนาศกัยภาพเปนพืชเศรษฐกิจโครงการวิจัยกัญชงเพื่อพัฒนาศกัยภาพเปนพืชเศรษฐกิจโครงการวิจัยกัญชงเพื่อพัฒนาศกัยภาพเปนพืชเศรษฐกิจ 
เม่ือคราสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงบําบดัทุกขบํารุงสขุ

ประชาราษฎร ในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑถักทอจาก
ใยกัญชงที่ชาวบานนํามาถวายและจัดแสดงเปนจํานวนมาก ซ่ึงชาวบานไดถวายรายงานวาเปนพืช
พ้ืนบานที่มีอายุสั้น นิยมปลกูเพื่อใยถักทอเปนเครื่องนุงหม สามารถขึ้นไดดีทั่วไป แตเปนพืชทีต่อง
ลักลอบปลูก เพราะอยูในขายเปนพืชเสพติดตองหามตามกฎหมาย 

นักวิชาการไดคนควาและถวายขอมูลเพ่ิมเติมวา ตนกัญชงสามารถทําไดทั้งเปนเยื่อ
กระดาษและใยถักทอ เมล็ดใหแปงและน้ํามันที่มีคุณภาพดี สามารถใชเปนอาหารและเครื่องสําอาง 
และยังพบวามีสาร Omega-3 เปนสารสําคัญที่เปนยารักษาโรคอยูดวย จึงทรงมีพระราชดําริใหมี
การศึกษากัญชงเพื่อพัฒนาศักยภาพเปนพืชเศรษฐกิจ 

องคการสวนพฤกษศาสตรไดดําเนินการศึกษาวิจัยกัญชงเพื่อพัฒนาศักยภาพเปนพืช
เศรษฐกิจมาอยางตอเน่ือง โดยในป 2548 โดยใชพ้ืนที่ภายในขององคการสวนพฤกษศาสตร 
จํานวน 3 ไร  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สงู บานหวยแมเกี๋ยง ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จํานวน 
1 ไร และศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 ไร  โดย
ไดทําการทดลองปลูกกัญชง 3 สายพันธุ คือ 1. สายพันธุ PS-NO.1 ไทย-เยอรมัน  2. สายพันธุ  
Germanica sativa  และ 3. สายพันธุพบพระ NO.1 เพ่ือเพ่ิมจํานวนเมล็ดพันธุใหเพียงพอตอการ
ปลูกในปตอไป 

นอกจากนี้ องคการสวนพฤกษศาสตรไดดําเนินการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกบั
พืชกัญชงใหแกประชาชนและผูสนใจโดยทั่วไป โดยไดรวมกับมูลนิธโิครงการหลวง และหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกัญชงใหเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งสําหรับ
ประเทศไทยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

  โครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งหอยในประเทศไทยโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งหอยในประเทศไทยโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งหอยในประเทศไทย    
เปนโครงการสืบเนื่องเม่ือคราสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสวน

พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม   เม่ือวันที่        8 เมษายน 
2539 ทรงมีพระราชเสาวนยี       “ใหองคการสวนพฤกษศาสตรศึกษาถึงความสัมพันธของ
ห่ิงหอยกับระบบนิเวศนใหไดทราบถึงวงจรชีวติความหลากหลายและการเปนตัวบงชี้ถึง
สมดุลธรรมชาต”ิ  

องคการฯ จึงไดประสานความรวมมือกับผูเชีย่วชาญดานกฏีวิทยาในประเทศไทยจาก
หลายสถาบันเพ่ือดําเนินงานศึกษาสํารวจในครั้งน้ี 

จากการวิจัยพบชนิดพันธุห่ิงหอยของทั่วประเทศรวมกวา 100 ชนิด  ซ่ึงสวนใหญอยูใน
ระหวางการจําแนกชนิดพันธุใหถูกตองและยังไดทราบถึงวงจรชีวติขัน้ตอนการเพาะเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการและขอมูลเกีย่วกับระบบนเิวศวิทยาของหิ่งหอยของประเทศไทยอีกดวย 
 
 



      

 

22..22  ผผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานงานตามตามบันทึกขอตกลงบันทึกขอตกลง  
            การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  

มิติ มิติ / / ตัวชีว้ัดตัวชีว้ัด  นํ้าหนักนํ้าหนัก
((รอยลรอยละะ))  

ผลการผลการ
ดําเนินงานดําเนินงาน  คะแนนที่ไดคะแนนที่ได  

คะแนนถวงคะแนนถวง
นํ้าหนักนํ้าหนัก  

1. การดําเนินงานตามนโยบาย 20  4.5000  
1.1 การมีสวนรวมในการสรางพื้นที่สีเขียวที่มี

คุณภาพ 
- การจัดทําผังแมบท (Conceptual Design) 
- การมีสวนรวมในการปรับปรุง/จัดใหมีพ้ืนที่   
สีเขียว 

10 
 
6 
4 
 

4.00 
 

4.00 
4.00 

4.0000 
 

4.0000 
4.0000 

0.4000 
 

0.2400 
0.1600 

 
1.2 การจัดทําแผนแมบทสําหรับการสงเสริม

ใหมีสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร
ของประเทศไทย 

 

10 2 พ.ย.47 5.0000 0.5000 

2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 50  4.1421  
ตัวชี้วัดทางการเงิน 
2.1 คาใชจายพนกังานตอรายไดรวม 
 
ตัวชี้วัดที่ไมใชทางการเงนิ 
2.2 รอยละการเพิ่มข้ึนของจํานวนชนิดพรรณ

ไมไทย 
- พรรณไมหายาก 
- พรรณไมอ่ืนที่มิใชพรรณไมหายาก 
 

 
10 
 
 

10 
 
6 
4 

 
41.61 

 
 

17.1 
 

12.6 
23.9 

 
4.3900 

 
 

4.1120 
 

3.5200 
5.0000 

 
0.4390 

 
 

0.4112 
 

0.2112 
0.2000 

2.3 รอยละของจาํนวนตนของพันธุไมจาก
การขยายพันธุไมทั้งหมด 
- พันธุไมที่ขยายพันธุงาย 

       - พันธุไมที่ขยายพันธุยาก 

 

5 
 
2 
3 

57.7 
 

77.62 
44.45 

4.4766 
 

4.5240 
4.4450 

0.2238 
 

0.0905 
0.1334 

 



      

 

มิติ มิติ / / ตัวชีว้ัดตัวชีว้ัด  นํ้าหนักนํ้าหนัก
((รอยละรอยละ))  

ผลการผลการ
ดําเนินงานดําเนินงาน  คะแนนที่ไดคะแนนที่ได  

คะแนนถวงคะแนนถวง
นํ้าหนักนํ้าหนัก  

2.4 ผลงานทางวชิาการและโครงการ
ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร 
- ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร      
- โครงการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร 

 

8 
 
3 
5 

4.78 
 

11 
4.65 

4.7813 
 

5.0000 
4.6500 

0.3825 
 

0.1500 
0.2325 

2.5 จํานวนขอมูลพืชทีเ่พิ่มข้ึนในระบบ
ฐานขอมูล 
- ฐานขอมูลพรรณไมแหง 
- ฐานขอมูลพรรณไม 

5 
 
3 
2 

5.0000 
 

3,509 
1,026 

5.0000 
 

5.0000 
5.0000 

0.2500 
 

0.1500 
0.1000 

2.6 การใหความรูทางวชิาการแกเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป 
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการใหความรูทาง
วิชาการ 

- จํานวนคน-ครั้งของนิทรรศการใหความรู 
- รอยละของจํานวนผูเขาเยีย่มชม                
สวนพฤกษศาสตรที่เพ่ิมขึ้น 

12 
 
4 
 
4 
4 

2.8164 
 

94,493 
 
5 

-11 

2.8164 
 

2.4493 
 

5.0000 
1.0000 

0.3380 
 

0.098 
 

0.2000 
0.0400 

3. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 30  4.1950  
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3.2 การบริหารความเสี่ยง 
3.3 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน 
3.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 
3.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

6 
6 
6 
 

6 
6 

3.3850 
1.0000 
2.0432 

 
1.7631 
2.3823 

3.3850 
1.0000 
2.0432 

 
1.7631 
2.3823 

0.2031 
0.0600 
0.1226 

 
0.1058 
0.1429 

นํ้าหนักรวม 100  คะแนนเฉลีย่ 3.5789 

 
หมายเหต ุ   ขอมูลจากบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
 
 



      

 

22..33  ผผลการลการปฏิบัตริาชการภายใตแผนปฏิบตัิราชการประจําปปฏิบัตริาชการภายใตแผนปฏิบตัิราชการประจําปของของ  
            หนวยงานหนวยงาน  
  
ประเด็นยุทธศาสตร ข :   การบริหารจัดการเพื่อใหมีการใชประโยชนความ

หลากหลายทางชวีภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
 
กลยุทธ :     สรางกระบวนการเรียนรู สํารวจและจดัทําฐานขอมูลความหลากหลายทาง 

    ชีวภาพ องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
    วิจัยและพฒันาเพื่อเพ่ิมคุณคาการใชทรัพยากรปาไม และทรัพยากรชีวภาพ 

    อยางยั่งยืน 
 

ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ วิจัย และขยายพันธุพืชไทย 

 กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตรเชิงบูรณาการ 
                 องคการสวนพฤกษศาสตรไดดําเนินการศึกษาวิจัย ในโครงการตางๆ ดังน้ี 
 

• โครงการโครงการโครงการคืนกลวยไมประจําถิ่นสูแหลงกําเนิดในธรรมชาติ คืนกลวยไมประจําถิ่นสูแหลงกําเนิดในธรรมชาติ คืนกลวยไมประจําถิ่นสูแหลงกําเนิดในธรรมชาติ  
(((NNNaaattt iiivvveee   OOOrrrccchhhiiidddsss   tttooo   TTThhheeeiiirrr    NNNaaatttuuurrraaalll    HHHaaabbbiiitttaaatttsss)))    

การดําเนินงาน :   

รวบรวมพันธุกลวยไมไทยเพื่ออนุรักษพันธุกรรมไมต่ํากวา 10 ชนิด เพาะขยายพันธุ
เพ่ิมปรมิาณตนจ๋ิวไมต่ํากวา 2,000 ตนในแตละชนิด   และการวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเพ่ือทวีจํานวนกลวยไมแตละชนิด 

ผลการดําเนินงาน :     

ดําเนินการสํารวจรวบรวมชนิดพันธุกลวยไม จํานวน 27 ชนิด เปนกลวยไมพ้ืนเมือง
ของไทย จํานวน 11 ชนิด ไดแก นางอั้ว (Pecteilis susannae) , เอ้ืองหินเลย (Coelogyne sp.) , 
Ascocentrum sp. , ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa) , เข็มขาว (Ascocentrum sp.) , เอ้ืองเงิน
แดง (Dendrobium cariniferum) , Dendrobium sp. , รองเทานารีอินทนนท (Paphiopedilum 
villosum) , เอ้ืองโมก (Papilionanthes sp.) , เอ้ืองชางนาว (Dendrobium pulchellum) และ 
Liparis sp.    มีการจัดทําทะเบียนนาํเขา จํานวน 18 ทะเบียน  และทําการเพาะขยายพนัธุได 



      

 

จํานวน 3,679 ตนจ๋ิว   และในเบื้องตนไดทําการวิจัยเพ่ือหาวิธีทีเ่หมาะสมในการทําความสะอาด
เชื้อที่ผิวและสตูรอาหารเพาะเลี้ยงเมล็ดที่เหมาะสม พบวาการทําความสะอาดเชื้อที่ผิวของฝก
กลวยไมอากาศใชวิธีแชในสารละลายฆาเชื้อ คือ จุมในเอทิลแอลกอฮอล 70% ประมาณ 3-5 วนิาที  
หลังจากนั้นแชในน้ํายาซักผาขาวทีค่วามเขมขน 10% ประมาณ 10 นาที  หากเปนฝกที่แตกแลว
หรือมีรองรอยถูกเจาะทําลาย ทําความสะอาดเมล็ดไดโดยใชวธิปีนสารใหตกตะกอน อาหาร
เพาะเลี้ยงทีเ่หมาะสมสําหรับเพาะเมล็ดกลวยไมอากาศ ไดแกสูตร Murashige and Skoog (1962) 
ดัดแปลงโดยเติมนํ้ามะพราว 10% สวนกลวยไมดินสตูรที่เหมาะสมคือ ½ Murashige and Skoog  
ขณะที่อาหารสูตรที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงตนจ๋ิวกลวยไม คือ สูตรอาหารของจิตราพรรณ (พ.ศ. 
2536)  ในกรณีที่เกิดปญหาอาหารเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลอนัมีผลมาจากการผลิตสารประกอบ
จําพวกฟโนลคิสโดยเนื้อเยื่อ  การเตมิ activated charcoal  ลงในอาหารเพาะเลี้ยงในชวง
พัฒนาการใดๆ จะชวยแกปญหานี้ไดดี สําหรับงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษพันธุในสภาพปลอดเชื้อและ
งานวิจัยการปรับสภาพแวดลอมตนจ๋ิวหลงัการยายออกจากขวด จะทําการดําเนินการในชวงที ่ 2 
และ 3 ของโครงการ (ปงบประมาณ 2549 และ 2550) ตอไป 

งบประมาณที่ใช :  157,836 บาท 

 ปญหา – อุปสรรค :  การปนเปอนจุลินทรียและการตายของพชื เน่ืองจากกระแสไฟฟา
ขัดของ ถึงแมจะมีเครื่องสํารองไฟแตก็เปนระบบที่ไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถทํางานตอเน่ืองได
ทันทีหลังไฟฟาดับ หรือ กระแสไฟฟาตก  

 ขอเสนอแนะ :  ใหมีการจัดการระบบสํารองไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

•••   โครงการโครงการโครงการศึกษาการใชประโยชนพชืสมุนไพรภูมิปญญาทองถิ่นชาวเขาเผามงศึกษาการใชประโยชนพชืสมุนไพรภูมิปญญาทองถิ่นชาวเขาเผามงศึกษาการใชประโยชนพชืสมุนไพรภูมิปญญาทองถิ่นชาวเขาเผามง                            
ในบริเวณชายแดนไทย ในบริเวณชายแดนไทย ในบริเวณชายแดนไทย ---  ลาว  ลาว  ลาว    

การดําเนินงาน :   
 รวบรวมขอมูลดานพฤกษศาสตรและการใชประโยชนพืชสมุนไพรตามภูมิปญญาทองถิ่น
ชาวเขาเผามง ที่อยูอาศัยตามหมูบานในเขตชายแดนไทย-ลาว บานรมเกลา จ.พิษณุโลก  พรอม
ทั้ง รวบรวม Living Collection , Herbarium Specimens ไมต่ํากวา 150 ชนิด  และทําการเพาะ
ขยายพันธุพืชสมุนไพร จํานวน 10,000 กลา 

ผลการดําเนินงาน :     
 ดําเนินการสํารวจการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของชาวเชาเผามง หมูบานรมเกลา 
ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พบวามีการใชประโยชนพืชสมุนไพร จํานวน 
151 ชนิด 74 วงศ  โดยวงศที่มีการใชมากที่สุด คือ วงศ ZINGIBERCEAE อาทิเชน วานชักมดลูก  
กระชายดํา  หอมไก  เปราะหอม  ไพล  ขิง  เปนตน  รองลงมา คือ วงศ PAPILIONACEAE  อาทิ
เชน ถั่วดินปา  เก็ดขาว  เครือตาปลา  มะห่ิงเมน เปนตน  และ วงศ EUPHORBIACEAE อาทิเชน 
เปลาใหญ  กระบือเจ็ดตน  ผักหวานบาน  มะขามปอม เปนตน 
 จากการสํารวจไดรวบรวมตวัอยาง Living จํานวน 477 ตัวอยาง และ Herbarium จํานวน 
12 ตัวอยาง  ซ่ึงไดดําเนินการเพาะขยายพันธุเพ่ือการอนุรักษ จํานวน 15,000 ตน  และไดจัดทํา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาพ้ืนบานของชาวมงในการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร เพ่ือใหขอมูล
แกผูสนใจตองการศึกษาคนควาตอไป 
 นอกจากนี้ องคการสวนพฤกษศาสตร ไดสงเสริมใหพืชบางชนิดเปนพืชเศรษฐกิจ เชน 
กระชายดํา วานชักมดลูก ขะยอมหลวง  ซ่ึงเปนพืชที่ทองตลาดในปจจุบันตองการ และยังชวยให
ชุมชนชาวมงไดเล็งเห็นความสําคัญพืชสมุนไพรของตนเอง สงผลใหเกิดการอนุรักษมากขึ้นดวย 

งบประมาณที่ใช :  149,926 บาท 

 ปญหา – อุปสรรค : สมุนไพรบางชนิดรูจักแตชื่อทองถิ่น ไมทราบชื่อวิทยาศาสตร  และ
ชาวเขาเผามงในพื้นที่ศึกษารูจักสมุนไพรและสามารถนาํไปใชประโยชนนอยลง จึงทําใหสมุนไพร
สูญหายหรือหายากมากขึ้น เน่ืองจากการใชสมุนไพร จะตองอาศัยการทองจําและสืบทอดกันไมมี
การบันทึกไวเปนตําราที่ชัดเจน 

 ขอเสนอแนะ : จัดตั้งกลุมหรือจัดฝกอบรมการอนุรักษการใชประโยชนใหกับประชาชน
ชาวเขาเผามง ในพ้ืนที่อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
ไดเรียนรูถึงประโยชนจากสมุนไพรและสบืทอดตอไป 



      

 

•••   โครงการโครงการโครงการศึกษาทางพฤกษศาสตรของกกกระจูด ศึกษาทางพฤกษศาสตรของกกกระจูด ศึกษาทางพฤกษศาสตรของกกกระจูด (((CCCyyypppeeerrruuusss   sssppp...)))  เพื่อการ เพื่อการ เพื่อการอออนุรักษและนุรักษและนุรักษและ
ใชประโยชนอใชประโยชนอใชประโยชนอยางยั่งยืน ยางยั่งยืน ยางยั่งยืน    

การดําเนินงาน :   
 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรดานสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และขอบเขตการกระจาย
พันธุของกกกระจูดในพื้นทีภ่าคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ทําการสํารวจและเกบ็รวบรวมพันธุ นํามา
เพาะขยายพนัธุ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ 

ผลการดําเนินงาน :   
 ไดทําการศึกษาทางพฤกษศาสตรกกกระจูด (Lepironia articulate) เพ่ือการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ไดทําการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดระยอง สระแกว 
จันทบุรี และในเขตพื้นทีภ่าคใต ไดแก จังหวัดสตูล กระบี่ พังงา ตรัง ภูเก็ต นราธิวาส 
นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง ปตตาน ี ยะลา สงขลา สุราษฎรธานี และ ระนอง เก็บรวบรวม
ตัวอยาง Living จํานวน 480 ตัวอยาง และทําการเพาะขยายพันธุ จํานวน 5,071 ตน เพ่ือศึกษา
ขอมูลทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยา การกระจายพันธุของกกกระจูด และการนํามาใชประโยชน
ตามภูมิปญญาทองถิ่น 
 ผลการศึกษาพบวา กกกระจูดมีลักษณะทางพฤกษศาสตรที่โดดเดนแตกตางจากกกชนิด
อ่ืนที่อยูในวงศกก (Cyperaceae) คือ มีชอดอกเดี่ยว ใบประดับทรงกระบอกปลายแหลม  ลําตน
ทรงกระบอกภายในเปนชองอากาศเนื่องจากมีเยื่อกั้นตามขวาง  เม่ือผาจะเห็นเปนขอปลอง   สวน
กกชนิดอ่ืน มีชอดอกประกอบ ใบประดบัคลายใบหรือเปนเสนสั้นๆ  ลําตนเปนสามเหลี่ยมมุมแหลม  
ทรงกระบอกหรือกึ่งทรงกระบอก ภายในลําตนไมมีเยื่อกั้นตามขวาง 
 กกกระจูดที่พบในภาคตะวนัออกและภาคใต มีลักษณะทางพฤกษศาสตร นิเวศวทิยา การ
กระจายพันธุ และการนํามาใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นไมแตกตางกัน  กกกระจูดในภาค
ตะวันออกพบมาในเขตพื้นที่จังหวัดระยองเพียงแหงเดียว และในภาคใตพบมากที่สุดในเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่พบมากรองลงมา ไดแก ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธาน ี
พัทลุง นราธวิาส และพังงา จังหวัดที่พบในปริมาณนอย ไดแก จังหวัดสงขลา ปตตานี สตลู และ
ภูเก็ต และจังหวัดที่ไมพบกกกระจูด ไดแก จังหวัดยะลา กระบี่ ตรัง และระนอง 
 การนํากกกระจูดมาใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นของประชาชนในภาคตะวนัออกและ
ภาคใต ไมแตกตางกัน นับวาเปนภูมิปญญาที่มีคุณคาแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ที่
สืบทอดตอกันมาตั้งแตสมัยอดีตจนถงึยุคปจจุบัน ในสวนของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนนั้น พบวาประชาชนในทองถิ่นทั้งภาคตะวันออกและภาคใต นํากกกระจูดจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติมาใชประโยชนอยางตอเน่ืองโดยไมมีการจัดปลูกแตอยางใด แตจะใชวิธีการอนุรักษแหลง
นํ้าธรรมชาตทิี่มีกกกระจูดขึ้นอยูเปนจํานวนมาก แตก็ยังไมมีมาตรการที่ชัดเจน มีเพียงสวนนอยที่



      

 

นํากกกระจูดมาปลูกเพื่อใชประโยชน แตปริมาณกกกระจูดที่ไดก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ 
เชน ที่ชุมชนทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 
 ดังน้ัน  ชุมชนในทองถิ่นจะตองชวยกันอนุรักษแหลงนํ้าธรรมชาติ และกกกระจูดที่มีอยูใน
แหลงนํ้าใหคงอยู โดยการเพาะขยายและปลูกบํารุงดูแลรักษากกกระจูด ในแหลงนํ้าธรรมชาติใหมี
ปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่ดีตอการนํามาใชประโยชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการอนุรักษและ
ใชประโยชนจากกกระจูดไดอยางยั่งยืนสืบไป 

งบประมาณที่ใช :  148,708 บาท 

 ปญหา – อุปสรรค :  ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใตไมสามารถเก็บบันทึกขอมูลไดอยาง
ละเอียด ไมสามารถคางแรมในพื้นที่ได เน่ืองจากเกิดปญหาความไมสงบ ทําใหการเก็บบนัทึก
ขอมูลไดไมเตม็ที่ จึงเปนปญหาและอุปสรรค ประการหนึ่งของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 ขอเสนอแนะ :  เห็นควรใหมีการสงเสริมประชากรในทองถิ่นที่นํากกกระจูดจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติมาใชประโยชน ใหมีความรู ความเขาใจ แนวทางการอนุรักษที่เหมาะสมกับแตละทองถิ่น 
เชน ควรนํามาปลูกเพื่อประโยชน แทนที่จะนําจากแหลงนํ้าธรรมชาติมาใชประโยชนเพียงอยาง
เดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

•••   โครงการโครงการโครงการสํารวจวชัพืชและพืชทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํารวจวชัพืชและพืชทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํารวจวชัพืชและพืชทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

การดําเนินงาน :   
สํารวจและรวบรวมพรรณไมทนเค็ม ในรูปพรรณไมแหง หรือตัวอยางปลูกไมนอยกวา 80 

ชนิด  ทําการเพาะขยายพนัธุไมทนเค็ม จํานวน 10 ชนิด  10,000 ตน  รวมทั้งบนัทึกภาพประกอบ
เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลสําหรับการอางอิงของนักวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน :   
 ทําการสํารวจและเก็บตวัอยางวัชพืชและพืชทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทํา
การออกสํารวจ 10 ครั้ง เกบ็รวบรวมตวัอยาง Living จํานวน 100 ชนิด และ Herbarium จํานวน 
171 ชนิด ทําการเพาะขยายพันธุ จํานวน 10,557 ตน  นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุหรือกิ่ง
กานเพื่อนํามาเพาะขยายพนัธุอีก จํานวน 20 ชนิด 
 จากการสังเกตลกัษณะภายนอกของพืช พบวาพืชมีการปรับตวัใหทนตอสภาพความเค็ม 3 
ลักษณะ คือ 1) มีลักษณะลําตน กิ่งกาน และใบ อวบ เชน Pluchea indica (ขลู) และ Sauropus 
bacciformis (สรอยนกเขา)  เพ่ือสะสมน้ําไวใช  ซ่ึงสวนใหญมักพบในพืชทีข่ึ้นบริเวณทะเลทราย  
2) พืชมีการขับเกลือออกจากเซลล เม่ือพบวามีเกลืออยูบนลําตนหรือใบ   3) พืชมีการสะสมเกลือ
ไวในเซลล เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของสีใบจากสเีขียวเปนสีแดงหรอืนํ้าตาล โดยพืชยังมีชีวติ
อยูรอด  พืชสวนใหญมักพบในชวงฤดูฝนเน่ืองจากสามารถเจริญอยูได เพราะมีปริมาณน้ํามากพอที่
ทําใหความเขมขนของเกลอืลดลง  พืชที่เปนตวับงชีส้ภาพความเค็มได คือ Azima sarmentosa 
(หนามพุงดอ)  Maytenus marcanii (หนามแดง) และ Pluchea indica (ขลู)  เน่ืองจากพบไดทั้งฤดู
แลงและฤดูฝน  และจากการวิเคราะหตวัอยางดินจํานวน 20 แหลง พบวามีคาการนําไฟฟาหนวย
เปนมิลลิโมล จํานวน 7 แหลง และคาการนําไฟฟาหนวยเปนไมโครโมล จํานวน 13 แหลง โดยที่
บริเวณ บานเมืองเพีย ตําบลเมืองเพีย อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน มีคาการนําไฟฟาสูงสุด คือ 
6.25 มิลลิโมล ในขณะทีบ่ริเวณ บานขามเปย ตําบลบานแฮด กิ่งอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 
มีคาการนําไฟฟาต่ําสุด คือ 586 ไมโครโมล  เน่ืองจากการเก็บตวัอยางดินเก็บในชวงฤดูที่แตกตาง
กัน คือ หากเก็บตวัอยางดินในชวงฤดูแลงจะทําใหคาการนําไฟฟาที่ไดสูง เน่ืองจากมีความเขมขน
ของสารละลายสูง ตรงกันขามหากเก็บในชวงฤดูฝนคาการนําไฟฟาที่ไดต่ําเนื่องจากมีความเขมขน
ของสารละลายต่ํา และเม่ือนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบจะไดคาที่แตกตางกันมาก ดังน้ันจึงควรเก็บ
ตัวอยางในชวงเดียวกัน 

งบประมาณที่ใช :  497,773 บาท 

 



      

 

 ปญหา – อุปสรรค : 
1. พืชลมลุกบางชนิดมีระยะการออกดอกหรือผลสั้นเปนอุปสรรคตอการเก็บตวัอยางเพ่ือ

นํามาจําแนกชนิด 
2. การเก็บตวัอยางดินเพ่ือตรวจวัดสภาพความเค็มของดินเก็บในเวลาและฤดูกาลที่

แตกตางกัน ทําใหมีความเค็มแตกตางกนัออกไป 
3. การสังเกตดินที่มีความเค็มในพ้ืนที่บางชวงเวลา โดยเฉพาะในฤดูฝน ไมคอยชัดเจน

นัก เน่ืองจากมีนํ้าชะลางคราบเกลือออกไป 
 

 



      

 

 กิจกรรมหลัก : การเพาะขยายพันธุพืช 

การดําเนินงาน :   
 ทําการเพาะขยายพันธุพืช จํานวน 740,000 ตน เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ จัดแสดงใหความรู
แกประชาชนที่เขามาเที่ยวชมสวน ปลกูเพิ่มเติมในวงศไมและพ้ืนที่เสื่อมโทรม  เพ่ือการอนุรักษ  
เพ่ือปลอยคืนปาภายในสวนฯ และเพ่ือจําหนายเพิ่มรายไดใหกับองคการฯ 

ผลการดําเนินงาน :   
  ดําเนินการเพาะขยายพนัธุไม จํานวน 420,008 ตน โดยแยกเปนพันธุไมทั่วไป จํานวน 
331,249 ตน และไมหายาก จํานวน 88,759 ตน เพ่ือนําไปปลูกตกแตงพ้ืนที่ใหสวยงาม  จัดปลูก
ตามวงศไมเพ่ืออนุรักษพันธุกรรม  จัดแสดงในโรงเรือนกระจก จัดปลูกตามเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ  และแจกจายใหกับประชาชน / หนวยงานราชการ  นอกจากนี้ ยังไดจัดจําหนายพันธุไม 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับองคการฯ 
 

หนวยงาน พันธุไมทั่วไป 
(ตน) 

พันธุไมหายาก 
(ตน) 

รวม 
(ตน) 

- สํานักวิชาการ-วิจัย 8,335 48,180 56,515 
- สํานักพัฒนาและปลูกบํารงุ 214,840 12,310 227,150 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก 48,230 19,350 67,580 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 32,262 6,007 38,269 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน 27,582 2,912 30,494 

รวม 331,249 88,759 420,008 
 

งบประมาณที่ใช :  3,786,112 บาท 

 ปญหา – อุปสรรค :   
1. จํานวนตนพันธุไมหายากทีมี่อยูในปจจุบัน มีจํานวนนอยจึงทําใหการเพาะขยายพันธุ

ไดจํานวนนอย 
2. จํานวนไมหายากที่ไดจากการสํารวจ สวนใหญไดกลาไมที่มีขนาดเล็ก หรือเมล็ดซึ่งมี

จํานวนนอยและการเพาะขยายตองใชเวลานาน 
3. การประสานงานระหวางผูใชและผูผลิตยงัไมดีพอ 
4. พันธุไมปาบางชนิดเพาะขยายพันธุไดในชวงเวลาสั้นๆ ทําใหมีเวลาเกบ็เมล็ดพันธุ

จํากัดและแปรผันไปในแตละป 



      

 

 
 ขอเสนอแนะ :  

1. ควรนําเทคนคิการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อมาใชในการเพาะขยายพันธุไมหายากใหเพ่ิมมาก
ขึ้น 

2. ควรมีการวางแผนการใชพรรณไมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ง :   การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมและมีบูรณาการใน
ทุกระดับ 

กลยุทธ :     จัดการและพัฒนาแหลงเรียนรู แหลงนันทนาการทางธรรมชาติใหมีคุณภาพ 
    มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่น 
    และเอกชนรวมบริหารจัดการ 

  สงเสริมใหชุมชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการดูแลรักษา ฟนฟู จัดการ 
    และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 บริการ ประชาสัมพันธ เผยแพร และสงเสริมการถายทอดความรู เทคโนโลยี  

         แลกเปลี่ยนภูมิปญญา  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
     

ผลผลิตที่ 2 : การใหบริการความรูดานพฤกษศาสตร 
 กิจกรรมหลัก : ฝกอบรมใหความรูและปลูกจติสํานึก 

 

การดําเนินงาน :   
การปลูกจิตสาํนึกใหแกเยาวชน ประชาชนในทองถิ่น เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรกิจกรรมขององคการฯ ใหเปนที่
แพรหลาย ทัง้ในและนอกประเทศ  รวมถึงการใหความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตใช
ประโยชนจากทรัพยากรพรรณพืชไดอยางชาญฉลาด และเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งสงเสรมิให
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหอยูอยาง
ยั่งยืนสืบไป 

 
 
 
 
 



      

 

ผลการดําเนินงาน :   
ดําเนินการสงเสริมกระบวนการเรียนรูดานตางๆ ดังน้ี 

 การจัดกิจกรรมใหความรู 

• ใหความรูดานพฤกษศาสตร โดยการจัดบรรยายประกอบสื่อสารสนเทศในอาคาร
ศูนยสารนิเทศเปนประจําทกุวัน จัดวทิยากรนําชมและบรรยายใหความรูทางดานพืชในเสนทาง
ศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ ใหแกเยาวชน นิสติ นักศึกษา และผูเขาเยี่ยมชมทั่วไป  จํานวน 
207,984 คน  

• จัดฝกอบรมเยาวชนเพื่อปลูกฝงกลอมเกลาใหเยาวชนตระหนักถึงคณุคา
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติดานพืช ในหลักสตูร “นักอนุรักษสิ่งแวดลอมรุนเยาว” จํานวน 
3 รุน โดยมีนักเรียนในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียงเขารับการฝกอบรมดังกลาว จํานวน 238 คน 

• จัดฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ จํานวน 4 ครั้ง เพ่ือเผยแพรและใหความรูทาง
พฤกษศาสตรแกผูเขารับการฝกอบรม ในหลักสูตร “นักพฤกษศาสตรทองถิ่น” รุนที่ 10 หลักสูตร 
“แพทยแผนไทย” รุนที่ 2   อบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร  และอบรมถายภาพทางพฤกษศาสตร 
โดยมีผูเขารับการฝกอบรม รวมทั้งสิ้น จํานวน 281 คน 

• จัดฝกอบรมผูนําชุมชน ในหลักสูตร “ผูนําชุมชนเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  จํานวน 3 ครั้ง  มีผูเขารวมอบรม จํานวน 139 คน  โดยเนน
ใหผูนําชุมชนไดรับความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมมากขึ้น  พรอมน้ี 
องคการสวนพฤกษศาสตรไดมอบทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีจาก
โรงเรียนที่อยูรอบพ้ืนที่ศูนยรวมพรรณไมฯ จํานวน 5 ทุน โดยทุนดังกลาวไดรับการสนับสนนุจาก
มูลนิธิศาสตราจารย ดร.สงา สรรพศรี เพ่ือการวิจัย 

• จัดกิจกรรมปลูกปาเชิงอนุรักษ “โครงการคืนคุณภาพชีวติใหแกสังคม” ในระหวาง
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2548  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 250 คน 

• จัดบรรยายทางวิชาการ จํานวน 10 เรื่อง ไดแก  
 เรื่อง “การรวบรวมพันธุและลักษณะสาํคัญทางพฤกษศาสตรของบุกบางชนิดใน

ประเทศไทย โดย อ.ทิพวัลย สุกุมลนันทน  และ เรื่อง “เห็ดปาเมืองไทย”  โดย อ.อุราภรณ สะอาด
สุด และ อ.รารุณี แสนหมี่  มีผูเขารับฟงการบรรยาย จํานวน 68 คน 

 เรื่อง “In vitro technology for plant conservation” โดย Dr. Eric Bunn มีผูรับ
ฟงการบรรยาย จํานวน 65 คน 

 เรื่อง “Bryological Research in Finland” และ “Bryophyte Diversity” โดย 
Prof.Jaakko Hyvonen  มีผูเขารับฟงการบรรยาย จํานวน 20 คน 



      

 

 เรื่อง “ระบบเกษตรทางเลือกตามแนวพระราชเสาวนีย : เกษตรอินทรียสูชุมชน” 
โดย นายเอก มณีใส และนายชยุตม โนคํา  มีผูเขารับฟงการบรรยาย จํานวน 64 คน 

 เรื่อง “พืชวงศคลาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดย ดร.ปยเกษตร สุขสถาน และ 
เรื่อง “ปาลมในประเทศไทย” โดย ดร.รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน  มีผูเขารับฟงการบรรยาย จํานวน 
60 คน 

 เรื่อง “ระบบนิเวศนของศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา”  โดย นายดนัย สรรพ
ศรี มีผูรับฟงการบรรยาย จํานวน 106 คน 

 เรื่อง “นิเวศวทิยาของพืช”  ใหแกนักศึกษาจากมหาวิทยาลยันเรศวร  จังหวัด
พิษณุโลก  โดย นายดนัย สรรพศรี มีผูรับฟงการบรรยาย จํานวน 12 คน 

 เรื่อง “การสํารวจและเกบ็รวบรวมพันธุพืชในทองถิ่น” ใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดย นายดนัย สรรพศรี มีผูรับฟงการบรรยาย 
จํานวน 29 คน 

 เรื่อง “ลูกเสือกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม”  โดย นายดนัย สรรพศรี มีผูรับฟงการ
บรรยาย จํานวน 150 คน 

 เรื่อง “การอนุรักษพรรณไมหายาก” โดย นายดนัย สรรพศรี มีผูรับฟงการ
บรรยาย จํานวน 100 คน 

• จัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ กับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตอนเสนใยและสยีอมธรรมชาติ ณ โบทานิค       
รีสอรท เชียงใหม โดยมีผูเขาประชุม จํานวน 272 คน 

• จัดกิจกรรมเผยแพรความรูพ้ืนฐานดานพืช และปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนได
เล็งเห็นถึงคุณคาและความสาํคัญของพรรณไมไทยและสิ่งแวดลอม ในวันสําคัญตางๆ ดังน้ี 

 งานวันรักตนไมประจําปแหงชาติ มีผู เขารวมงาน จํานวน 220 คน 
 งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชมีผูเขารวมงาน จํานวน 1,200 คน 
 งานวันเด็กแหงชาติ มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,000 คน 
 งานวันตนไมประจําปแหงชาติ มีผูเขารวมงาน จํานวน 400 คน 
 งานวันสุนทรภู มีผูเขารวม จํานวน 200 คน 
 งานเฉลมิพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,120 คน 

โดยมีการจัดกิจกรรมนําชมทัศนศึกษาพรรณไมตามเสนทางปาธรรมชาติ รวมกันปลูกหญาแฝกพืช
อนุรักษดินและนํ้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมสันทนาการเพื่อใหความรู
ทางดานพฤกษศาสตร  และการออกรานคาจําหนายผลิตภัณฑเพ่ือสนับสนุนโครงการ “หน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ” ของราษฎรในทองถิ่นอีกดวย 



      

 

• จัดโปรแกรมฝกปฏิบตัิงานในดานงานพฤกษเคมี  งานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ งาน
อนุกรมวิธานพืช งานจัดทําฐานขอมูล งานพฤกษศาสตรพ้ืนบาน ใหแกนักศึกษาจาก
สถาบันการศกึษา อาทิเชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภฎัมงคล วิทยาเขต
นาน  วิทยาเขตบางพระ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงราย จํานวน 140 คน 

• การใหบริการหองสมุดทางพฤกษศาสตร เพ่ือใหบริการศึกษา คนควา และสืบคน
ขอมูล และไดจัดหาเอกสาร ตําราทางวชิาการเพิ่มขึ้น จํานวน 18 รายการ โดยมีผูเขาใชบรกิาร 
จํานวน 582 คน 

• จัดทําเอกสารเผยแพรใหความรู โดยทําเปนคูมือเพ่ือแจกใหแกประชาชน/เยาวชน
ที่เขารบัการฝกอบรมและรวมกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  

 คูมือเยาวชนรกัธรรมชาติรักษสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมวนัเด็กแหงชาติ จํานวน 
4,000 เลม 

 คูมืออาสาสมัครนําชมสวนพฤกษศาสตร จํานวน 50 เลม 
 คูมือการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการทางพฤกษศาสตรและสิ่งแวดลอม หลักสูตร 

“นักอนุรักษสิง่แวดลอมรุนเยาว” เพ่ือเผยแพรในการจัดฝกอบรมเยาวชน จํานวน 200 เลม 
 

 การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธ 
  จัดทําแผนพับ “หญาแฝก พืชอนุรักษดินและน้ํา” ในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จํานวน 5,000 ฉบับ 
  จัดทําหนังสือประชาสัมพันธสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ฉบับภาษาไทย  
จํานวน 5,000 เลม และ ฉบบัภาษาอังกฤษ จํานวน 5,000 เลม 
  จัดทําแผนภาพพรรณไมไทย 10 ชนิด จํานวน 20,000 ฉบับ 
  จัดทําสาสน อ.ส.พ. ประจําป 2548 จํานวน 14 ฉบับ      
 

 การจัดนิทรรศการ 
  จัดนิทรรศการใหความรูทางพฤกษศาสตรทั้งในและนอกองคการ  21 ครั้ง ดังน้ี 

    นิทรรศการภายใน จํานวน 5 ครั้ง 
 นิทรรศการสิ่งแวดลอมนารู ระหวางวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2548 ณ อาคารศูนย   

  สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม 
 จัดนิทรรศการ ณ ศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา จ.พิษณุโลก เรื่อง “ระบบ 
นิเวศนของศนูยรวมพรรณไมบานรมเกลา” , เรื่อง “นิเวศวิทยาของพืช” , เรื่อง    



      

 

“การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถิ่น” และ เรื่อง “หญาแฝก”  
 

    นิทรรศการภายนอก จํานวน 16 ครั้ง 
   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “หญาแฝก พืชอนุรักษดินและน้ํา” และ 

            แนะนําองคการสวนพฤกษศาสตร ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  แหงชาติ ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่ 18 – 23  
  ตุลาคม 2547 

   นิทรรศการ เรื่อง “การจัดสวนพฤกษศาสตร” ณ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
  กรุงเทพฯ ระหวางวันที่  10-14 พฤศจิกายน  2547 

   นิทรรศการ เรื่อง “พรรณไมไทย”  ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ ระหวาง 
  วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2547 

   นิทรรศการ เรื่อง “หญาแฝกพืชอนุรักษดินและน้ําในพระราชดําริ” ในงานวันพอ 
  รักลูก ณ อุทยานการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม ระหวางวนัที่ 1 – 5  
  ธันวาคม 2547 
 นิทรรศการเผยแพร พรรณไมเทิดพระนามและพระราชทานนาม ในงานประจําป 

  ของโรงเรียนโกวิทธํารงค จังหวดัเชียงใหม  ระหวางวันที่ 29 – 31 ธันวาคม  
  2547 

   นิทรรศการเผยแพรองคการสวนพฤกษศาสตรและพรรณไมไทย ในงาน 
  ฤดูหนาวประจําป จังหวัดเชียงใหม 2548 ระหวางวันที่ 2 – 14 ม.ค.2548 

   นิทรรศการเผยแพรองคการสวนพฤกษศาสตรและไผพืชมหัศจรรย ในงาน 
  ไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด  
  จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ 2548 

   นิทรรศการเผยแพรองคการสวนพฤกษศาสตรและพืชกัญชง พืชเศรษฐกจิชนิด 
  ใหมของประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนดมิราเคิล กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่  
  24 – 25 กุมภาพันธ 2548 
 นิทรรศการกลวยไมไทย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา  

  จังหวัดเชียงใหม  ระหวางวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2548 
 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ กับการ 

  อนุรักษพรรณไมไทยและนิทรรศการเผยแพรองคการสวนพฤกษศาสตร 
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม ระหวางวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2548 
 นิทรรศการเผยแพรองคการสวนพฤกษศาสตรและพรรณไมไทย ในงาน 

  วันดอกไมประจําปแหงชาติ ครั้งที่ 19  ณ โรงแรมปารคนายเลศิ กรุงเทพฯ  



      

 

  ระหวางวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2548 
        นิทรรศการ เรื่อง “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ”  

  ณ โรงเรียนชาติตระการวทิยา จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2547 
        นิทรรศการ เรื่อง “สมุนไพร” ณ โรงเรียนบานนาเปอะ อําเภอชาติตระการ  

  จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 
   นิทรรศการ เรื่อง “พรรณไมในวรรณคดสีุนทรภู” และ “ความเปนมาของศูนยรวม 

   พรรณไม จังหวัดระยอง” ณ อนุสาวรียสุนทรภู บานกร่ํา ตําบลกร่าํ อําเภอแกลง  
   จังหวัดระยอง  ระหวางวนัที่ 26 – 27 มิถุนายน 2548 

   นิทรรศการ เรื่อง “ความเปนมาของศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”   
   และ “พืชสมุนไพรและสรรพคุณ” ณ โรงเรียนสหราษฎรอนุกูล โรงเรียนหนอง 
   สองหองวิทยา  ในวันที่ 8 มกราคม 2548 
 

 เผยแพรความรู / ผลงานทางวชิาการ 
 

       จัดทําเปนเอกสารสิ่งพิมพ   จํานวน 4 เรื่อง  ไดแก  รายงานการประชุมเฉลิม
พระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,  Newsletter เลม 13,  หนังสือพรรณไม
เลม 8, และเอกสารสมุนไพรเลม 1 

 ผลงานทางวชิาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารตางๆ  จํานวน 11 
เรื่อง ดังน้ี 

 Srisanga, P., Trisonthi, C. and Green, P.S. 2004. Jasminum rufohirtum 
Gagnep. (Oleaceae) , a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin vol.32 : 146-148. 
Bangkok, Thailand. (December 2004) 

  Dransfield, J., Barfod, A.S. and Pongsattayapipat, R. 2004.                 
A preliminary checklist to Thai Palms. Thai Forest Bulletin vol.32 : 32-72. Bangkok, 
Thailand. (December 2004)  

 Shimizu, T. and Suksathan, P. 2004. Three New Species of Thai 
Impatiens (Balsaminaceae). Part 3. Bulletin of the National Science Museum. Series B 
(Botany) 30 (4) : 165-171. Tokyo, Japan. (December 2004)  

 Pedersen, H.A., Watthana, S., Suddee, S. and Sarirat, S. 2005. Breeding 
System, Post-Pollination Growth, and Seed Dispersal in Gastrodia exilis (Orchidaceae), 
Natural History Bulletin of the Siam Society, vol.52 No.1 : 9-26. Bangkok, Thailand. (30 
March 2005)  



      

 

 Pongsattayapipat, R. 2005. On the Identities of Thai Sugar Palms. 
Palms, vol.49(1) : 5-14. (April 2005) 
   Norsangsri, M., Chantaranothai, P. and Simpson, D. 2005. Progress in 
the revision of Poaceae subtribe Setariinae in Thailand : The 13th Flora of Thailand 
meeting. 11-15th July 2005, Department of Botany, Trinity College Dublin, lreland. (12 July, 
2005) 
   La-Ongsri, W. 2005. The Nelumvonaceae and Nymphaeceae in 
Thailand : The 13th Flora of Thailand meeting. 11-15th July 2005, Department of Botany, 
Trinity College Dublin, lreland. (13 July, 2005) 
   Maknoi, C., Sirirugsa, P. and Larsen, K. 2005. The genus Curcuma L. 
(Zingiberaceae) in Thailand : The 13th Flora of Thailand meeting. 11-15th July 2005, 
Department of Botany, Trinity College Dublin, lreland. (14 July, 2005) 
   Vessabutr, S. 2005. Plant Conservation Efforts in Thailand. Handout, the 
2nd SEABG Workshop : Horticultural Practices for Botanical Gardens Staff. 22-25 August 
2005, Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand. (22 August, 2005) 
   Pipitkul, S., Oo, Z.M., Bodeker, G. and Neumann, C.2005. Traditional 
medicine and refugee women’s health in the Thai-Myanmar border region. The first 
international conference on Women’s Health & Asian Traditional Medicine 
(WHATMedicine). 23-25 August 2005, the Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), 
Kuala Lumpur, Malaysia. (22 – 25 August 2005)  
   Watthana, S. 2005. Ecological Features and Conservation Biology of 
Pomatocalpa naevata (Orchidaceae). Natural History Bulletin of the Siam. Vol.52 no.2 : 
201-215. Bangkok Thailand. (September 2005)  
 

 เผยแพรความรูวิชาการผานระบบเครอืขาย Internet ใน Website : 
www.qsbg.org  โดยการนําเสนอขอมูลดานการประชาสัมพันธ ขาวสารการจดักิจกรรม การ
ประกวดราคา การสอบราคา  บทความ/เอกสารทางวิชาการ และขอมูลพรรณไม นอกจากนี้ ยังให
บริการระบบสบืคนพรรณไม ระบบสืบคนหนังสือหองสมุด และบริการตอบคําถามทาง Internet 
ดวย  โดยจะทําการปรับปรุงเมนู และ Graphic ใหม จํานวน 24 หนา เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การคนหาขอมูล 

 
 



      

 

 สถิตินักทองเที่ยว 

หนวย : คน 

ประเภท ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

คณะที่ขอเขาชม 

นักทองเที่ยวชาวไทย 

นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

20,632 

46,133 

1,906 

25,710 

39,811 

1,588 

18,280 

18,284 

1,116 

23,144 

9,738 

1,642 

87,766 

113,966 

6,252 

รวม 68,671 67,109 37,680 34,524 207,984 

 

สถิตินักทองเที่ยวประจําป 2548
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งบประมาณที่ใช :  4,639,555 บาท 

 

 



      

 

 ปญหา – อุปสรรค :   
1. การจัดกิจกรรมในชวงฤดูฝน เปนปญหาและอุปสรรคจากธรรมชาต ิ ทําใหประชาชน

ทั่วไปไมสะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรม แตประชาชนก็ยังใหความสนใจเขารวมกิจกรรมอยู
เปนจํานวนมากพอสมควร 

2. จุดขาย จุดเขาเยี่ยมชมภายในสวนฯ ไมมีความโดดเดนและหลากหลาย 
3. ควรเพิ่มงบประมาณดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
4. วิทยาการบรรยายใหความรูทางพฤกษศาสตร (ภาคสนาม) มีไมเพียงพอตอการ

รองรับผูเขาเยี่ยมชมสวนฯ 
 

 ขอเสนอแนะ : 
 ควรมีการจัดการประชุมแผนบูรณาการประจําเดือนรวมกันในระดับผูปฏิบัติงานของแตละ
สํานักใหสนับสนุน และสอดคลองตามยุทธศาสตรในทศิทางเดียวกัน 
 
 



      

 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสวนพฤกษศาสตรและศูนยรวมพรรณไม 
 

การดําเนินงาน :  
การพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม และศูนยรวม

พรรณไม จ.พิษณุโลก, จ.ระยอง และ จ.ขอนแกน ใหมีความพรอมในการเปนแหลงรวบรวมพรรณ
ไมหายาก พรรณไมประจําถิ่น เปนแหลงบริการใหความรูทางดานพืช  เปนหองเรียนทางธรรมชาติ
ของเยาวชน และเปนแหลงนันทนาการสําหรับประชาชนในทองถิ่น  

 

ผลการดําเนินงาน :   

ดําเนินงานในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตรทั้ง 4 แหง ในดานตางๆ มีดังน้ี 

  ดานการพัฒนาพื้นที่ 
  ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ จํานวน 224 ไร ดังน้ี 

 พัฒนาพื้นที่ภายในสวนพฤกษศาสตร จ.เชียงใหม เพ่ือเปนแหลงชมพรรณไมใหม 
จํานวน 22 ไร ไดแก แปลงรวบรวมพรรณไมหัว  แปลงรวบรวมไมดอกขาว และแปลงกระเจียว 

 พัฒนาพื้นที่ศนูยรวมพรรณไม จ.ระยอง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและทศันานิเวศนพ้ืนที่
ชุมนํ้า จํานวน 130 ไร 

 จัดเตรียมพ้ืนที่ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก เพ่ือปลูกรวบรวมจดัแสดงพรรณไม
ตางๆ และพรรณไมในทองถิ่น จํานวน 50 ไร 

 ปรับปรุงพ้ืนทีใ่นสวนพฤกษศาสตร จ.เชียงใหม  เพ่ือจัดทําคายพักแรม จํานวน 2 ไร  
 ปรับปรุงภูมิทศัน พัฒนาพื้นที่เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจรทางน้ําและทางบก สําหรับ

ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง จํานวน 20 ไร 
 ปรับปรุงเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในสวนพฤกษศาสตร จ.เชียงใหม บริเวณแปลง

ไมดอกขาว-ทุงกระเจียว จํานวน 1,000 เมตร 
 พัฒนาแหลงนํ้าและระบบชลประทาน จํานวน 2 แหลง ไดแก บริเวณอางเก็บนํ้า

หวยฮวกปุม และบริเวณเสนทางเรือนไมใหญ-เรือนกระจก  เพ่ือใหมีนํ้าใชในการดาํเนินงานของ
สวนพฤกษศาสตร จ.เชียงใหม อยางเพียงพอและทั่วถงึ 

 จัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันพ้ืนที่เสียหายจากไฟปาสําหรับสวนพฤกษศาสตร  
จ.เชียงใหม ระยะทาง 15.50 กิโลเมตร และศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

 กอสรางอาคารสํานักงานเพื่อใชปฏิบตัิงานของศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง จํานวน 1 
หลัง  และกอสรางโรงเรือนเพาะชํา สําหรับศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 1 หลัง และศูนยรวมพรรณ
ไม จ.ขอนแกน จํานวน 2 หลัง   



      

 

 ติดตั้งจานดาวเทียมอินเตอรเน็ต เพ่ือประโยชนในการสื่อสารสําหรับศูนยรวมพรรณ
ไม จ.ขอนแกน 
 
 

  ดานการปลูกบํารุง 
  ดําเนินการจัดปลูก/ตกแตงพ้ืนที่ บริเวณทางเดินและเสนทางสญัจรภายใน ดวยไม
ดอกไมประดับ จํานวน 15,515 ตน อาทิเชน อะเจอราตุม ฤาษผีสม ลิ้นมังกร บลูซัลเวีย บัลลูน 
ฟลาวเวอร พิทูเนีย แพงพวย บานไมรูโรย เตาราง หมากเขียว หมากเหลือง กลวยพัด บานบุรี 
ทองอุไร  พลับพลงึ เปนตน  เพ่ือใหเกิดความสวยงามรมร่ืนแกแขกผูมาเยือน 
  ดูแลและบาํรุงรักษาไมวงศตางๆ จํานวน 19 วงศ 3 กลุมพืช ดังน้ี 

 วงศไมเดิม จํานวน 19 วงศ  ไดแก ราชพฤกษ ประดู สะตอ  กลวย  ชมพู ไผ คลา 
เฮลิโกเนีย อบเชย ยางพารา ขิงขา มะเกลือ ปรง สนเขา ปาลม เตย บอน ไทร และพลบัพลึง 

 กลุมพืช จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมเฟน กลุมวัลยชาติ กลุมพืชสมุนไพร 
 จัดปลูกพรรณไมเพ่ือทดแทนพื้นที่บกุเบิกเดิม จํานวน 1 ไร ไดแก เหลืองอินเดีย และ

เฟองฟา 
 จัดปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดิน และปลูกตนไมตามริมทาง เพ่ือการ

อนุรักษ การฟนฟูแหลงตนน้ําลาํธาร และเพื่อความสวยงาม โดยเนนการมีสวนรวมจากราษฎรใน
พ้ืนที่ 

งบประมาณที่ใช :  24,156,419 บาท 

 ปญหา – อุปสรรค : 
1. ขาดผูเชี่ยวชาญดานพรรณไม และแรงงานในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ สําหรับศูนย

รวมพรรณไมประจําภูมิภาค ซ่ึงอยูในชวงเร่ิมตนของการดําเนินการพัฒนา 
2. การบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชนโดยเอกชน ทําใหการดําเนินงานในการปรับปรุง

พ้ืนที่มีปญหา เน่ืองจากแนวเขตพื้นที่ดําเนินการไมชัดเจน แตก็สามารถดําเนินการไดในการพัฒนา
และจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือปลูกตนไมในปตอๆ ไป  สวนงานกอสรางอาคารสํานักงานศูนยรวมพรรณ
ไม จ.ระยอง ยังไมแลวเสรจ็ เน่ืองจากผูรับจางกอสรางขาดสภาพคลอง ตามสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงจากปญหาน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา จําเปนตองเรงรัดผูรับจางใหรีบดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ 

 ขอเสนอแนะ :  เห็นควรใหมีการวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัตขิองผ ูรับจางใหมีความ
พรอมในทุกดาน เพ่ือเขารบัดําเนินการงานตางๆ ขององคการฯ ในปตอๆ ไป เพ่ือไมกอใหเกิด
ปญหาซ้ําๆ อยางปจจุบัน 



      

 

ประเด็นยุทธศาสตร ฉ :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหทันกับการเปลีย่นแปลง 

กลยุทธ :     ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกระบวนการทํางาน  รวมทั้งกฎระเบียบดาน 
    ทรัพยากรธรรมชาตใิหมีความเหมาะสมและทันสมัย ควบคูไปกับการเพิ่มขีด 
    สมรรถนะบุคลากรทั้งในดานกฎหมาย ดานบริหาร ดานวิชาการ และดานอ่ืนที่ 
    เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถปฏิบตัิงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีได 
    อยางมีประสิทธิภาพ     

  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการดาน 
    ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  
    รวมทั้งบูรณาการเครือขายขอมูลใหเกดิความเชื่อมโยง     
 การพัฒนากลไก แผน มาตรการและระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและบริหารสินทรัพย เพ่ือสนับสนุนและผลักดันขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและกระทรวงใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 

 

ผลผลิตที่ 3 : การใหบริการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรพรรณพืช 

กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาและใหบริการระบบฐานขอมูลพืช 
 

การดําเนินงาน :  
 รวบรวมและจัดเก็บขอมูลทรัพยากรพืชไวในฐานขอมูล โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเปนเครือ่งมือในการบริหารจัดการขอมูล และพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ
ภายในและหนวยงานอื่นๆ และการใหบริการกับประชาชนในการศึกษา คนควา 
 

ผลการดําเนินงาน :   
 

 ปรับปรุงระบบเครือขายใยแกวนําแสงภายในและตดิตั้งชุมสายโทรศัพท 
           จัดตั้งศูนยสารสนเทศดานพฤกษศาสตร โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณตอ
พวงและซอฟแวรสําหรับใชในศูนยสารสนเทศ  และปรับปรุงระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพใน
การแลกเปลีย่นขอมูลทั้งภายในและภายนอกไดอยางรวดเร็ว  เพ่ือการใหบริการขอมูลทางดาน
พฤกษศาสตรแกประชาชน   
 
 
 
 



      

 

 ฐานขอมูล  Gene Bank    ของเมล็ดพันธุไมปาที่มีศักยภาพเปนพืชเศรษฐกิจ     
หรือเปนแหลงเชื้อพันธุกรรมสําหรับใชในงานปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ 

ในปงบประมาณ 2548  องคการสวนพฤกษศาสตร ไดดําเนินการออกแบบโครงสราง
ฐานขอมูล จํานวน 2 ฐาน ไดแก ฐานขอมูล Accession number  และ ฐานขอมูลการกระจาย
พรรณ (Living in garden)  โดยทําการนําขอมูลเขาฐาน จํานวน 1,173 record   รวมทั้ง 
ดําเนินการการปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอมูล จาก File Maker Pro  เปน Access 2000 และพัฒนา 
Form บน Web. โดยใช ASP เพ่ือพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 
 ฐานขอมูลพรรณไม 
เปนการรวบรวมขอมูลพรรณไมที่จัดปลูก/แสดง ภายในสวนพฤกษศาสตร โดยจําแนก

เปนพรรณพืชที่นําเขามาเพือ่การอนุรักษ (Accession no.) พรรณไมมีชีวิต (Living collection) 
และพรรณไมแหง (Herbarium specimens) จัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือใหนักวิชาการใชในการสืบคน
และอางอิงขอมูลการศึกษาทางอนุกรมวิธานพืช โดยในปงบประมาณ 2548 ไดดําเนินการนําขอมูล
เขาในระบบฐานขอมูลพรรณไม จํานวน 1,026 รายการ  และฐานขอมูลพรรณไมแหง จํานวน 
3,509 รายการ 
 

 ฐานขอมูลพื้นฐานดานการบริหารจัดการ  
องคการฯ  จัดทําฐานขอมูลดานการบริหารจัดการ โดยมีศูนยปฏบิัติการขององคการ 

(DOC) เพ่ือทําการเชื่อมโยงขอมูลดานบุคลากร สถิติผูเขาเยี่ยมชม โครงการ รายได และ
งบประมาณ ขององคการสวนพฤกษศาสตร ไปยังศูนยปฏิบัติการของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตามนโยบายของรัฐบาล  

 

งบประมาณที่ใช :  1,045,526 บาท 
 
 
กิจกรรมหลักที่ 2 :  ศึกษาและใหบริการอนุกรมวิธานพืช 
 

การดําเนินงาน : 
 ออกสํารวจและจัดเก็บรวบรวมตวัอยางพรรณไมที่ไดจากการสํารวจ เพ่ือนํามาตรวจสอบ
รายชื่อที่ถูกตอง พรอมจําแนกชนิดพันธุ และลงทะเบียนเพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง 
 
 
 
 



      

 

ผลการดําเนินงาน :   
ทําการศึกษาทางอนุกรมวิธานพืช ดังน้ี 

 สํารวจและเก็บรวบรวมพรรณไม 
ดําเนินการออกสํารวจและเก็บรวบรวมตวัอยางพรรณไมมารวบรวมไวในสวนพฤกษ-

ศาสตร รวมจํานวนทั้งสิ้น 101 ครั้ง  โดยจัดเก็บตัวอยางแหง จํานวน 1,017 ตัวอยาง  ตัวอยางดอง 
จํานวน 61 ตวัอยาง ดังน้ี 

 สํารวจและเก็บตวัอยางพรรณไมภายในพื้นที่ จํานวน 68 ครั้ง รวบรวมตวัอยางแหง
ได จํานวน 502 ตัวอยาง  และตวัอยางดอง จํานวน 56 ตัวอยาง อาทิเชน กอขาง ตะค้ํา กระบก 
หาดขนุน ตุมแตน และ ประดูสม เปนตน 

 สํารวจและเก็บตวัอยางพรรณไมนอกพ้ืนที่ ไดแก จังหวัดตาก  จังหวัดแมฮองสอน  
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี จังหวดัหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดตาก และ จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 33 ครั้ง โดยรวบรวมตวัอยางแหง จํานวน 515 
ตัวอยาง และ ตวัอยางดอง จํานวน 5 ตวัอยาง อาทิเชน วงศ Moraceae Euphorbiaceae 
Moringaceae Caesalpiniiaceae Ebenaceae Anacardiaecae Bignoniaceae Acanthacaea และ 
Combretaceae เปนตน 

 
 

หนวยงาน 
จํานวน 

การออกสํารวจ 
(ครั้ง) 

จํานวน 
พรรณไมแหง 

(ตัวอยาง) 

จํานวน 
พรรณไมดอง 

(ตัวอยาง) 
การสํารวจพรรณไมภายในพื้นที่ 68 502 56 
- สํานักวิชาการ-วิจัย 20 274 23 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก 12 84 27 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 36 144 6 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน - - - 
การสํารวจพรรณไมภายนอกพื้นที ่ 33 515 5 
- สํานักวิชาการ-วิจัย 12 168 - 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก 8 8 - 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 5 152 5 
- ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน 8 187 - 

 
 
 



      

 

 จัดเก็บตนกลา (Living)  
สํานักพัฒนาและปลูกบํารุงไดดําเนินการจัดเก็บกลวยไม กระเจียว และบุกคางคก 

จากพื้นที่กอสรางเขื่อนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 220,200 ตน นํามาอนุบาลและจัดปลูก
ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม  
 

 ศึกษา / ตรวจสอบขอมูลพรรณไม 
จากการสํารวจไดจัดเก็บตัวอยางพรรณไมแหง จํานวน 2,003 ตัวอยาง เพ่ือนํามา

ตรวจสอบรายชื่อที่ถูกตอง พรอมจําแนกชนิดพันธุ และลงทะเบยีนเพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง
และจัดทําปายชื่อพรรณไมตอไป โดยเก็บรวบรวมไวในหองเก็บตวัอยาง นอกจากนี้ ยังจัดเก็บ
ตัวอยางเพิ่มเติมในรูปของพรรณไมดอง จํานวน 54 ตัวอยาง และ living จํานวน 2,818 ตัวอยาง 
เพ่ือการศึกษาเพิ่มเตมิภายหลัง อาทิเชน พืชกลุมกลวยไม ขิง-ขา บวั และแตง เปนตน 

 
 

การศึกษา / ตรวจสอบขอมูลพรรณไม (ตัวอยาง) 
หนวยงาน 

ตัวอยางแหง ตัวอยางดอง LIVING 
 - สํานักวิชาการ-วิจัย 1,406 19 1,691 
 - สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง - - 55 
 - ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก 307 5 835 
 - ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 290 30 134 
 - ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน - - 103 

รวม 2,003 54 2,818 

 
 จัดทําปายชือ่พรรณไม 
จัดทําปายชื่อพรรณไม จํานวน 4,232 ปาย สําหรับติดตั้งภายในสวนพฤกษศาสตร

บริเวณพื้นทีส่วนรุกขชาติ วัลยชาติ เสนทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ กลุมอาคารเรือนกระจก และ
ทดแทนปายเดิมที่ชํารุด เพ่ือใหความรูแกนักทองเที่ยวและผูเขามาศึกษาพรรณไมภายในสวนฯ  
นอกจากนี้ ยังจัดทําปายชื่อพรรณไมใหแกสวนสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร จํานวน 
740 ปาย  
       

 แลกเปลี่ยนตัวอยางพรรณไม 
แลกเปลีย่นตวัอยางพรรณกับหนวยงานอื่น เชน หอพรรณไม กรมอุทยาน 

แหงชาติฯ และ The Makino Botanical Garden Japan  โดยแบงเปนตวัอยางพรรณไมแหง 
จํานวน 4,108 ตัวอยาง และตัวอยาง living จํานวน 4,887 ตัวอยาง 
 
 



      

 

การแลกเปลี่ยนตัวอยางพรรณไม (ตัวอยาง) 
หนวยงาน 

แหง ดอง LIVING 
 - สํานักวิชาการ-วิจัย 4,008 - - 
 - สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง - - 362 
 - ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 100 - 4,525 

รวม 4,108 - 4,887 

งบประมาณที่ใช :  1,382,223 บาท 
 

 ปญหา – อุปสรรค : 
พรรณไมอัดแหงขึ้นราในชวงฤดูฝน และในชวงฤดูฝนไมสะดวกตอการเดินทางไปสํารวจ

พรรณไมในเรื่องความปลอดภัย 
 
 ขอเสนอแนะ : 

ควรมีการปรบัปรุงหองเก็บตัวอยางพรรณไมใหเปนหองที่สามารถควบคุมความชื้นได 
 
 
กิจกรรมหลักที่ 3  :  การบริหารและอาํนวยการ 
 

การดําเนินงาน : 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งระบบเครือขายภายในและการพัฒนาการเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสาร ใหสอดรับการภาวะการณในปจจุบัน ที่จะตองไดรับขอมูลที่รวดเรว็และฉับไว การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหสนองยุทธศาสตร
ของรัฐบาล 
 

ผลการดําเนินงาน :   
 การบริหารงานของ อ.ส.พ. ดําเนินการโดยผูอํานวยการ ซ่ึงกํากับดูแลและมอบนโยบาย  
ในการดําเนินงานโดยคณะกรรมการองคการฯ และรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยในชวงป 2548 ไดดําเนินการดังน้ี 
 

  การพัฒนาระบบงาน 
 เขาสูระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงการคลัง ดวยการ
จัดทําบันทึกขอตกลงประเมนิผลการดําเนินงานประจําป 2548 และกําหนดตัวชีว้ดั



      

 

ผลการดําเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก คือ การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ผล
การดําเนินงานในดานการเงิน และไมใชการเงิน และการบริหารจัดการองคกร  

 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ดานตางๆ และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
การจัดทํารางคูมือการบริหารความเสี่ยงขององคการฯ 

 จัดทํารางคูมือการวางระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานตางๆ 
เปนไปตามมาตรฐาน แผน และกฎระเบยีบที่กําหนด  

 จัดทําระเบียบและขอบังคบัในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
 จัดทําแผนคําของบประมาณขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจําป 2549 และ
ติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรประจําป ใหเปนไปตามนโยบาย
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของรัฐบาล และใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการฯ    

 จัดประชุมคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร จํานวน 12 ครั้ง และดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ  อีก 8 คณะ  

 บริหารงานคลงั การเงิน การจัดซื้อจัดจาง การพัสดุ ใหมีความคลองตัว รวดเร็ว 
ถูกตองและโปรงใส 

 จัดทําหนังสือรายงานประจําปงบประมาณ 2547 เผยแพรใหหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 500 เลม 

 
  การพัฒนาบุคลากร 

 

ดําเนินการในดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองคการฯ ดังน้ี 
 

 สงเสริมพนักงาน/ลูกจาง ในดานตางๆ ดังน้ี 
1) ดานการศึกษา 

สงเสริมใหพนักงานขององคการฯ ไดรับทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 
4 คน ในสาขาตางๆ กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ดังน้ี 
   พืชวงศบวัและไมนํ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม : นางสาววรนชุ ละอองศรี 
   พืชวงศขิง-ขา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร : นายจรัญ มากนอย 
   พืชวงศหญาและวชัพืช มหาวิทยาลัยขอนแกน : นายมณฑล นอแสงศร ี
   แมลง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : นายสมยศ ศลิาลอม 



      

 

2) การฝกอบรม 
 ภายในประเทศ 

 อบรมการใชโปรแกรม GFMIS ผานระบบ EXCEL LOADER 
 อบรม หลักสูตร “การบัญชีเพ่ือการบรหิารสมัยใหม” 
 อบรม หลักสูตร “การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีและตรวจสอบ” 
 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 อบรมหลักสูตรเชิงปฏบิตัิการ หลักสูตร “การวิจัยเชงิประเมินผล” 
 อบรม หลักสูตร “การคํานวณตนทุนการผลิตสําหรบัสวนราชการ” 
 อบรม เรื่อง “การใชไคโตซานในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่” 
 อบรมโครงการศูนยบริการประชาชน 
 อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการอํานวยการบริหาร 
 อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปขั้นกลางเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 อบรมหลักสูตร “สารสนเทศทางอินเตอรเน็ต” 
 อบรมหลักสูตร “การใชขอมูลจากฐานขอมูลกฎหมาย” 
 อบรมภูมิสารสนเทศ หลกัสูตร “การวิเคราะหและทําแผนที่ดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูง” 
 อบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและใชเครื่องมือวิเคราะหระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  
 

 ภายนอกประเทศ 

 อบรมหลักสูตร “Soil Conservation and Soil Fertility Management 
Course Selandia College Denmark  ประเทศเดนมารก  ในระหวางวันที่ 24 มิถุนายน – 19 
กันยายน 2548 

3) ประชุม/สัมมนา 
 ภายในประเทศ 

 ประชุมพัฒนาบูรณาการแผนประชาสมัพันธ ณ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547  

 ประชุม IUCN-World Conservation Congress ณ ศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ ระหวางวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2547 

 สัมมนาเชิงวิชาการ เรือ่ง “ศาสตรของน้ํามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพและ
ความงาม”  วันที่ 9 ธันวาคม 2547 



      

 

 สัมมนา เร่ือง “แนวทางและขั้นตอนการเสนองบประมาณประจําป 2549 
ของรัฐวิสาหกจิ”  ในระหวางวันที่ 11 – 13 มกราคม 2548 

 สัมมนาวชิาการ เรื่อง “ความเสีย่ง ภ ัยพิบัติที่องคกรปองกันได” ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระหวางวันที ่27 – 29 มีนาคม 2548 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขจัดปญหาและอุปสรรคดานกฎระเบียบ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐ สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ”  วนัที่ 7 
เมษายน 2548 

 ประชุมสัมมนาการดําเนินการดานความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  ณ 
กรมบัญชีกลาง  วันที่ 2 มิถุนายน 2548 

 สัมมนา เรื่อง “กระบวนการเกณฑและเครื่องมือในการประเมินผลการวิจัย
ของประเทศตามมติ ครม.”  ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ระหวางวันที่ 6 – 7 
กรกฎาคม 2548 

 สัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธบทเรียนวิจัยออนไลน (E-Learning)”  
วันที่ 17 สิงหาคม 2548 

 สัมมนา เร่ือง “กาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”  ในระหวาง
วันที่ 15 – 19  กันยายน 2548 
 

 ภายนอกประเทศ 
 เขารวมประชุม โครงการศูนยศึกษาพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

รวมสํารวจพนัธุไมกลุมกุหลาบพันป ณ ประเทศมาเลเซีย ระหวางวนัที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2548 
 เขารวมประชุมและศึกษาดูงานทางวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 

“Women’s Health & Asian Traditional Medicine ประเทศมาเลเซยี ระหวางวันที่ 21 - 27 
สิงหาคม 2548 

4) การศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 2 ครั้ง  

 การศึกษาดูงานดานศูนยขอมูลพืช การอนุรักษพันธุกรรมพืช  ณ  ศูนย
ขอมูลมติชน, กรมควบคุมมลพิษ,  กรมประมง,  ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และพิพิธภัณฑสัตวนํ้า
บางแสน ในระหวางวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2548 จํานวน 8 คน 

 
 การศึกษาดูงานของพนักงาน/ลูกจาง จํานวน 40 คน ในระหวางวันที่ 3 - 6 

กันยายน 2548  โดยดูงานเขื่อนสิริกิติ ์ จังหวัดอุตรดิตถ  ศูนยศกึษาการพัฒนาหวยทราย ศูนย
สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี  อุทยานการศึกษาวัฒนาการเดนท จังหวัด
เพชรบุรี  เพ่ือศึกษาดูงานดานสวนสมุนไพร  สวนไมประดับ ไมกินได ที่ใชประโยชนไดทั้งตน 



      

 

แนวคิดในการจัดทําสวน การจัดการ รวมทั้งการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพ่ิม  
คุณคา 
 

 จัดฝกอบรม/สัมมนา เพื่อใหความรูแกบุคลากรในองคการฯ 
    จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” เพ่ือใหพนักงานไดรับ
ความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารและปฏิบตัิงานประจําวันใหสอดคลองกับหนาที่ความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิผล  โดย อาจารย ธัญญานุภาพ อานันทะ และ ดร.อภิชาติ โสภาแดง 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยาย  ในวันที่ 22 เมษายน 2548 ณ ศูนยสารนิเทศ 
องคการสวนพฤกษศาสตร  ซ่ึงมีพนักงานเขารับการฝกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 30 คน   
   การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง”  เพ่ือใหพนักงานไดรับความรู ความเขาใจ และรวมกันดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดทําระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงาน  โดย  อาจารย รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม 
และหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวทิยากรบรรยาย  ในระหวางวันที่ 2-3
มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมโบทานิค ซ่ึงมีพนักงานเขารวมสัมมนาครั้งน้ี จํานวน 45 คน   
 

 การสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสยีกับองคการฯ 
   เพ่ือการวางแผนกลยุทธขององคการสวนพฤกษศาสตร โดย อาจารย เกศรา ใจ
จันทร และอาจารย เทียน เลรามัญ จากมหาวิทยาลัยพายัพ  โดยการสัมภาษณเชงิเจาะลึกและออก
แบบสอบถาม เพ่ือสํารวจความคิดเห็นดานการใหบริการและความพึงพอใจที่มีตอองคการสวน
พฤกษศาสตร จากผูรับบริการประเภทตางๆ ไดแก นักวิชาการ นักศึกษาที่เกี่ยวของ บริษัท
ทองเที่ยว นักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ และประชาชนในละแวกใกลเคยีง เพ่ือจะ
ไดรวบรวมเปนขอมูลในการวางแผนกลยทุธขององคการสวนพฤกษศาสตร 
 

 การปรับปรุงแผนกลยุทธขององคการฯ 
  จัดประชุมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง “การจัดทําแผนกลยทุธขององคการสวน

พฤกษศาสตร ป 2548 – 2551” เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
การระดมความคิดของพนักงานในการปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยทุธในการดําเนนิงาน
ขององคการฯ  
 
 
 



      

 

 การพัฒนารายได 
ดําเนินการจัดเก็บรายไดจากการดําเนินงานและการใหบริการขององคการฯ จํานวน 

10.26 ลานบาท ดังน้ี 
 จัดจําหนายบัตรเขาชมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ จ.เชียงใหม 

สําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 2.96 ลานบาท  
 ใหสิทธิเอกชนเขาประกอบกิจการในพื้นที่ศูนยฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 2.55 

ลานบาท  
 จําหนายสินคาขององคการฯ อาทิเชน หนังสือพรรณไม หนังสือพรรณไมนํ้าบ ึง

บอระเพ็ด โปสเตอร เสื้อ และพันธุไม จํานวน 3.17 ลานบาท 
 จําหนายสินคาฝากขายจากชุมชน อาทิเชน ผลติภัณฑกระดาษสา เครื่องสําอางคที่

ผลิตจากสมุนไพร และของที่ระลึกตางๆ จํานวน 1.19 ลานบาท 
 รายไดอ่ืนๆ จํานวน 0.39 ลานบาท อาทิ คาเชาหองประชุม คาลงทะเบียน คาจัดทํา

ปายชื่อพรรณไม  
 

หนวย : ลานบาท 

ประเภท ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

การจําหนายบัตร 1.09 1.01 0.52 0.34 2.96 
การอนุญาตใหประกอบ
กิจการ  

0.06 2.44  - 0.05 2.55 

การจําหนายสินคาของ
องคการฯ 

0.85 1.06 0.67 0.59 3.17 

การจําหนายสินคาฝากขาย 0.42 0.35 0.22 0.20 1.19 
รายไดอ่ืนๆ 0.05 0.12 0.04 0.18 0.39 

รวม 2.47 4.99 1.46 1.35 10.26 
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สถิติการจัดเก็บรายไดป 2548

1. การจําหนายบัตร 2. อนุญาตใหประกอบกิจการ 3. การจําหนายสินคาขององคการฯ 4. การจําหนายสินคาฝากขาย 5. รายไดอ่ืนๆ
 

 
 
 

 
 
งบประมาณที่ใช :  25,053,877 บาท 

รายไดจากการดําเนินงานแยกตามประเภท

2.96

2.55

3.17 

1.19 0.39 1 . การจําหนายบัตร
2 . อนุญาตใหประกอบกิจการ
3 . การจําหนายสินคาขององคการฯ
4 . การจําหนายสินคาฝากขาย
5 . รายไดอ่ืนๆ 



      

 

 
 
 

 รายงานการเงินป 2547 - 2548 

สวนท่ี 3 : รายงานการเงินและรายงานคณะกรรมการ 
               ตรวจสอบ 



      

 

 รายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบองคการ 
          สวนพฤกษศาสตร ปงบประมาณ 2548 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
องคการสวนพฤกษศาสตร ตามคําสั่งที่ 2 / 2547  สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 ประกอบดวย 
  1. นางอรอนงค   มณีกาญจน  ประธานกรรมการ 
  2. ศ.ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธิ ์  กรรมการ 
  3. นายสหัส   บุญญาววิัฒน  กรรมการ 
  4. นางกาญจนา  สุรเกียรต ิ  เลขานุการ 
 ในปงบประมาณ 2548 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดจัดประชุม จํานวน 10 ครั้ง และได
รายงานตอคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตรทุกไตรมาส  สรุปผลการปฏิบตัิหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดดังน้ี 
 1. สอบทานความถูกตอง ความนาเชือ่ถือของขอมูล ตัวเลขในรายงานทางการเงิน 
    ขอตรวจพบ 

1.1 งบการเงินประจําป 2547 : งบการเงินประจําเดือน และ งบการเงินประจําไตรมาส  
(ปงบประมาณ 2548)  การสอบทานพบวา งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีทัว่ไป มี
การเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 
    1.2 รายงานการจัดเก็บรายไดประจําเดือน  :  จากการสอบทานพบวา ขอมูลไมครบถวน  
เน่ืองจากขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และการรายงานบางรายการขอมูล
คลาดเคลื่อนกับรายงานทางบัญชี  เน่ืองจากขาดการตรวจสอบทบทวนความถูกตอง 
    ขอเสนอแนะ :  คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดใหความเห็นและแนวทางปฏิบตัใิห
องคการฯ กําชับเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบใหตรวจสอบรายงานและขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางสม่ําเสมอ 
 
 2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่คณะกรรมการองคการฯ กําหนด      

     ขอตรวจพบ 
     2.1 รายงานงบการเงินประจําเดือน (ปงบประมาณ 2548)  :  รายงานเพียงเดือน
ตุลาคม 2547 – กรกฎาคม 2548  สวนงบการเงินรายไตรมาส รายงานเพียงไตรมาสที่ 1 และ  
2 / 2548 เทานั้น 
     2.2 ลูกหนี้เงินยืมราชการคางชําระเกนิกําหนดเวลาตามสัญญา 



      

 

     2.3 ดํารงเงินสดยอยคงเหลือไวต่ําจนขาดสภาพคลอง ไมมีเงินจายตามใบสําคญั ซ่ึงไม
ตรงตามวตัถปุระสงคของการตั้งเงินสดยอย 
     2.4 การเบิกจายเงินงบประมาณเปนคาใชจายดานบริหาร ในภาพรวมเบิกจายไดตาม
แผนการใชเงิน สวนคาใชจายดานงบลงทุน คาครุภัณฑ เบิกจายครบทุกรายการ คงเหลือคาที่ดิน
และสิ่งกอสรางเบิกจายเพียง 22.79% และกันเงินไวจายในปงบประมาณ 2549 จํานวน 8,544,200 
บาท     
     2.5 การปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตร ี โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลงังาน และออกมาตรการควบคุมการใช
พลังงาน เพ่ือลดคาใชจายสาธารณูปโภคและน้ํามันเชือ้เพลิง แตผลไมไดตามเปาหมาย การใช
นํ้ามันเชื้อเพลงิมีจํานวนหนวยเพ่ิมขึ้นจากป 2546 (ปฐาน) ในอัตรารอยละ 9.36 และการใชไฟฟามี
จํานวนเพิ่มขึน้จากป 2546 (ปฐาน) ในอัตรารอยละ 8.14 
      ขอเสนอแนะ :  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีขอเสนอแนะใหฝายบรหิารนําไป
พิจารณาปรับปรุงแกไขและดําเนินการ ดังน้ี 
  1. เรงรัดใหเจาหนาที่บัญชีรายงานงบการเงินใหทันตามกําหนดเวลา 
  2. ใหเจาหนาที่การเงินเบิกเงินเพ่ือชดใชเงินสดยอยใหเร็วขึ้น และตดิตามใหลูกหนี้
เงินยืมปฏิบัตติามระเบียบอยางเครงครัด 
  3. องคการฯ อาจตองแกไขปรับปรุงระเบียบเงินยืมทดรองราชการ เพ่ือใหเกิด
ความคลองตวัมากขึ้น 
  4. ใหเรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายงบลงทุนโดยเรว็ 
  5. การประหยัดพลังงาน องคการฯ ตองเพ่ิมมาตรการควบคุมการใชพลังงานให
เขมงวดมากขึน้ ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบควบคมุดูแลอยางใกลชิดและมีการรายงานผลอยาง
สมํ่าเสมอ 
 
 3.  สอบทานผลการดําเนินงาน ดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยดั 

     ขอตรวจพบ 
     3.1 การเพาะขยายพนัธุพืชมีเปาหมายตามจํานวนผลผลิตและการนําไปใชประโยชน 
คือ เพ่ือพัฒนาพื้นที่ เพ่ือปลูกเพิ่มเติมในวงศไมและพื้นที่เสื่อมโทรม เพ่ืออนุรักษชนิดพันธุ เพ่ือ
ศึกษาวิจัย เพ่ือการจําหนายและเพื่อปลอยคืนปาภายในสวน  จากการสอบทานพบวา จํานวน
ผลผลติตามกจิกรรมการเพาะขยายพันธุพืชยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว สามารถ
ดําเนินการไดผลผลติเพียง 70% และไดนําไปใชประโยชนแลวประมาณ 40% ของผลผลติ 
 



      

 

     3.2 องคการฯ ใหบริษทัวิจิตรการคาเชาพื้นที่อาคารศูนยฝกอบรม เพ่ือประกอบกิจการ
ใหบริการและบริหารอาคารศูนยฝกอบรมและสัมมนา  จากการสอบทานรายงานงบการเงิน
แสดงผลประกอบการของบริษัทฯ  พบวาประสบภาวะขาดทุนตั้งแตเริ่มดําเนินการในป 2545 
จนถึงปจจุบัน  ทําใหองคการฯ ขาดรายไดจากสวนแบงกําไรสุทธริอยละ 10 ตามสัญญาและมี
ขอสังเกตวาบริษัทวิจิตรการคาฯ ดําเนินการไมเปนไปตามวตัถุประสงคของการจัดตั้งอาคารศูนย
ฝกอบรมฯ แตไดดําเนินการในรูปธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม 
     3.3 อาคารสํานักงานหลายหลังรวมถึงบานพักพนักงาน ชํารุด เสียหาย ไดรับเงิน
งบประมาณเพื่อซอมแซม แตยังมิไดดําเนินการ 
     3.4 รายไดจากการจําหนายบัตรผานประตลูดลง ตามจํานวนนกัทองเที่ยวทีล่ดลงเม่ือ
เทียบกบัป 2547 

 ขอเสนอแนะ :  เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธผิลและประสทิธิภาพ องคการฯ  
ควรดําเนินการ ดังน้ี 

1) เรงรัดหนวยงานที่รับผิดชอบดานผลผลติการเพาะขยายพันธุพืช ใหไดตาม
เปาหมาย ควรเพิ่มปริมาณการนําไปใชประโยชนโดยเฉพาะการนํา
ออกจําหนาย 

2) ใหคณะกรรมการควบคุมดูแลและตรวจสอบกิจการฯ เขาตรวจสอบเอกสาร
รายไดคาใชจาย เพ่ือสอบทานความถูกตองของรายงานงบการเงิน วิเคราะห
ฐานะการเงินที่แทจริงนํามาเปนขอมูลในการทบทวนสญัญากับบรษิทัฯ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแกไขสัญญาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการฯ 

3) ควรดูแลรักษาทรัพยสินตางๆ ใหอยูในสภาพที่ม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัย 
จึงตองเรงดําเนินการซอมแซมอาคารตางๆ ใหเรียบรอยโดยเร็ว 

4) ควรปรบักลยทุธ เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแกไข ตองใหความสําคัญ
ของการพัฒนาพื้นที่ใหสวยงาม มีการประชาสมัพันธอยางกวางขวางและ
ตอเน่ือง 

 

4.  สอบทานการบริหารงานดานการควบคุมภายใน     
    พบวาระบบงานที่สําคัญขององคการฯ มีขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและวิธีการปฏิบัติ

อยางเพียงพอ มีการปฏิบัตทิี่ยอมรับได พบขอบกพรองในบางเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได
ใหความเห็นกบัคณะกรรมการองคการฯ เพ่ือพิจารณาสั่งการแลว 

 
 
 
 
 



      

 

5. สอบทานกฎบัตรและแผนการตรวจสอบประจําป 
    ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ กฎบัตรและแผนการตรวจสอบประจําป 2548  

รวมถึงรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  โดยไดรายงานใหคณะกรรมการองคการฯ และ
ผูเกี่ยวของรับทราบ  ทั้งน้ี ไดติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มทีด่วยความ
เปนอิสระและเปนกลาง เพ่ือสอบทานการดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการองคการฯ อยาง
โปรงใสและมปีระสิทธิภาพ โดยไดรับการสนับสนนุขอมูลจากผูบริหารและหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิง่วาความเห็นและขอเสนอแนะขางตน จะเปนประโยชนแก
องคการสวนพฤกษศาสตร ตามวัตถุประสงคของการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

 

 
      ( นางอรอนงค  มณีกาญจน ) 
                                                                   ประธานกรรมการ 
                                               คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร 
    



      

 

  
 

สํานักงานใหญ : 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
ถ.แมริม-สะเมิง อ.แมรมิ จ.เชียงใหม  50180 
โทรศัพท   0 5384-1000 
โทรสาร   0 5329-8177, 299-754 
Call Center  0 5384-1111 
E-mail    bgo@qsbg.org  
Website   http://qsbg.org 
 
สถานทีต่ิดตอกรุงเทพฯ :   
ศูนยประสานงานองคการสวนพฤกษศาสตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ช้ัน 2 ตึกกรมควบคุมมลพิษ 
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท    0 2298-2068 
โทรสาร     0 22982-068 
E-mail   Bangkok@qsbg.org 
 
นายวีระชยั  ณ  นคร โทรศัพท  0 5384-1222 
ผูอํานวยการ  โทรสาร  0 5329-8177 
   E-mail  weerach@qsbg.org 
เลขานุการ   โทรศัพท 0 5384-11001 
 
นายพรชัย  ปรีชาปญญา โทรศัพท 0 5384-1333 
รองผูอํานวยการ  โทรสาร 0 5329-8176 
   E-mail pornchai@qsbg.org 
เลขานุการ  โทรศัพท 0 5384-1003 
 
สํานักพัฒนาธุรกิจ 
นางปฐวี  แสงฉาย  โทรศัพท 0 5384-1405 
รักษาการหัวหนาสํานัก โทรสาร 0 5329-9754 
   E-mail patavee@qsbg.org 
ธุรการ   โทรศัพท 0 5384-1400 
ฝายสงเสริมการตลาด โทรศัพท 0 5384-1402 
ฝายจัดหารายได  โทรศัพท 0 5384-1403 
รานขายของที่ระลึก  โทรศัพท 0 5384-1408 
 

สํานักวชิาการ – วจิัย  
นางสุญาณี  เวสสบุตร โทรศัพท 0 5384-1201 
หัวหนาสํานัก  โทรสาร 0 5326-8332 
   E-mail suyanee@qsbg.org 
ธุรการ   โทรศัพท 0 5384-1200 
งานวิจัย   โทรศัพท  0 5384-1200 
งานพิพิธภัณฑธรรมชาต ิ โทรศัพท  0 5384-1219 
งานหอพรรณไม  โทรศัพท  0 5384-1204 
งานศูนยขอมูลพืช  โทรศัพท 0 5384-1208 
งานเผยแพรความรู  โทรศัพท  0 5384-1231 
หองสมุดทางวิชาการ โทรศัพท 0 5384-1209 
 
สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง 
นายประมุข  เพ็ญสุต โทรศัพท 0 5384-1301 
หัวหนาสํานัก  โทรสาร  0 5326-8238 
   E-mail pramook@qsbg.org 
ธุรการ   โทรศัพท 0 5384-1300 
ฝายพัฒนาพ้ืนที ่  โทรศัพท 0 5384-1304 
งานสวนรุกขชาติ  โทรศัพท 0 5384-1307 
งานสวนพฤกษชาติ  โทรศัพท  0 5384-1308 
งานภูมิทัศน  โทรศัพท  0 5384-1310 
งานจักรกลหนักและ  โทรศัพท  0 5384-1312 
ครุภัณฑการเกษตร 
ฝายปลูกบํารุง  โทรศัพท 0 5384-1305 
 
สํานักอํานวยการ 
นายภราดร  หอมแยม โทรศัพท 0 5384-1148 
รักษาการหัวหนาสํานัก โทรสาร 0 5329-9754 
   E-mail paradon@qsbg.org 
ธุรการ   โทรศัพท 05384-1100 
งานสารบรรณ  โทรศัพท 0 5384-1101 
งานแผนและงบประมาณ โทรศัพท  0 5384-1105 
งานการเจาหนาที่  โทรศัพท  0 5384-1108 
งานอาคารสถานที่และ โทรศัพท 0 5384-1112 
ยานพาหนะ 
งานการเงิน  โทรศัพท 0 5384-1117 

นามสงเคราะห 



      

 

งานบัญชี   โทรศัพท 0 5384-1120 
งานพัสดุ   โทรศัพท 0 5384-1125 
สหกรณออมทรัพย  โทรศัพท 0 5384-1020 
 
ผูตรวจสอบภายใน 
นางกาญจนา  สุรเกียรติ โทรศัพท 0 5384-1017 
ผูตรวจสอบภายใน  โทรสาร 0 5329-9754 
   E-mail kanchana@qsbg.org 
 
สวนสารนิเทศ – ประชาสมัพันธ  
งานประชาสัมพันธ  โทรศัพท 0 5384-1010 
งานโสตทัศนูปกรณ  โทรศัพท 0 5384-1011 
   E-mail pr@qsbg.org 
 
 
ศูนยรวมพรรณไมภูมิภาค 
 
ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก ตามพระราชดําริฯ 
ตู ปณ.7 ตําบลบอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 
นายดนัย  สรรพศร ี  โทรศัพท 0 1300-1365  
หัวหนาศูนย  โทรสาร 0 1300-1365 
   E-mail phitsanulok@qsbg.org 
ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 
ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ํา ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 
นายวัชนะ  บุญชัย  โทรศัพท 0 38638880-1 
หัวหนาศูนย  โทรสาร 0 38638880-1 
   E-mail rayong@qsbg.org 
ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน 
เลขที่ 334/5 ถ.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน 40120 
นายคณิต  แวงวาสิต โทรศัพท 0 12825897 
หัวหนาศูนย  โทรสาร - 
   E-mail khonkaen@qsbg.org 



      

 

 
 
นายวีระชัย  ณ  นคร  ผูอํานวยการ    ที่ปรึกษา 
นายพรชัย  ปรีชาปญญา  รองผูอํานวยการ   ประธานคณะทํางาน 
นายภราดร  หอมแยม  หัวหนาสํานักอํานวยการ   รองประธานคณะทํางาน   
นางสุญาณี  เวสสบตุร  หัวหนาสํานักวิชาการ – วิจัย  คณะทํางาน 
นายประมุข  เพ็ญสุต  หัวหนาสํานักพัฒนาและปลกูบํารุง คณะทํางาน 
นางปฐวี  แสงฉาย  รักษาการ หัวหนาสํานักพัฒนาธุรกิจ คณะทํางาน 
นางกาญจนา  สุรเกียรต ิ ผูตรวจสอบภายใน   คณะทํางาน 
นางอรวรรณ  ไชยพรหม  หัวหนาสวนสารนิเทศ-ประชาสัมพันธ คณะทํางาน 
นายดนัย  สรรพศร ี  หัวหนาศูนยรวมพรรณไม (รมเกลา) คณะทํางาน 
นายวัชนะ  บญุชัย  หัวหนาศูนยรวมพรรณไม (ระยอง) คณะทํางาน 
นายคณิต  แวงวาสิต  หัวหนาศูนยรวมพรรณไม (ขอนแกน) คณะทํางาน 
นายกัมพล  รัตนแสง  สํานักอํานวยการ   คณะทํางาน 
นายสมควร  สุขเอ่ียม  สํานักวิชาการ – วิจัย   คณะทํางาน 
นายสิโรตม  ชูตวิัตร  สํานักอํานวยการ   คณะทํางาน 
นายธนกร  พิลัยลาภ  สํานักอํานวยการ   คณะทํางาน 
นางสาวรุจีวรรณ  ศิริวรรณ สํานักอํานวยการ   คณะทํางาน 
นางเสาวภาคย  พิลัยลาภ สํานักอํานวยการ   คณะทํางานและเลขานุการ 
นางสาวนุชจรนิทร  กุญชร สํานักอํานวยการ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 
 

 

  คณะทํางานจัดทํารายงานประจําป 2548 


