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¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó  
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ : 
นายสุวิทย วิชชาวุธ รักษาการผูอำนวยการสวนพฤกษศาสตร 
นางสุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการ 
นายประมุข เพ็ญสุต รองผูอำนวยการ 

¤³Ð·Ó§Ò¹¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ : 
นางสุญาณี เวสสบุตร ประธานคณะทำงาน 
นายธงธน วังอนานนท คณะทำงาน 
นางภาวิณี กุมเพ็ชร คณะทำงาน 
นายภราดร หอมแยม คณะทำงาน 
นางสาวปถวี แสงฉาย คณะทำงาน 
นายฉัตรทอง เจือจันทร คณะทำงาน 
นางอรวรรณ ไชยพรหม คณะทำงาน 
นางสาวสิริน สุริยวงศ คณะทำงาน 
นางสาวพรธิพา สงวนศักดิ์ คณะทำงาน 
นายสมควร สุขเอี่ยม คณะทำงาน 
นางจิดาภา ระวีวรรณ คณะทำงาน 
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน คณะทำงาน 
นางนุชจรินทร กุญชร คณะทำงานและเลขานุการ 
นางสาวภูษณิศา คำมูลดี คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
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เปนสวนพฤกษศาสตรชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
The Outstanding Botanical Gardens in Southeast Asia 

1. สรางองคความรูและแหลงการเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหสวนพฤกษศาสตร
เปนแหลงรวบรวมพันธุพืชและองคความรูทางดานพืชเพื่อ
การศึกษาของประชาชน 
2. เผยแพรองคความรูและสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหมีการ
ถายทอดความรูสูประชาชนใหตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรพรรณพืช และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม 
 

The Botanical  
Garden  
Organization 



¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Í.Ê.¾.

¹ÒÂÍà¹¡ à¾ÔèÁÇ§È�àÊ¹ÕÂ� 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ :  
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การตางประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• Diplome d’Etudes Approfondle es Sciences Politiques (การเมืองการปกครอง)  
 สถาบัน Universite de Strasbourg ประเทศฝร่ังเศส 
• Docteur es Science Politiques (การเมืองการปกครอง) สถาบัน Universite de Strasbourg ประเทศฝร่ังเศส 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• เลขาธิการสภาการศึกษา 
• ประธานคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• กรรมการองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
• กรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• กรรมการบริหารหอภาพยนตร (องคการมหาชน) 
• กรรมการพัฒนาพื้นที่ไปรษณียกลาง บริษัทไปรษณียไทย จำกัด 
• รองประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• อาจารยพิเศษ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
• นักวิจัยรับเชิญ (ดานภาษาเกาหลีศึกษา) สถาบันเอเชียศึกษา 
• กรรมการองคการเภสัชกรรม 
• กรรมการองคการคลังสินคา 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• อาจารยพิเศษโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
• นักวจิัยรับเชิญ (ดานภาษาเกาหลีศึกษา) สถาบันเอเชียศึกษา 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 
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¹ÒÂ¨ØÅÂØ·¸ ËÔÃÑ³ÂÐÇÊÔμ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹ÒÂ¹Ñ·Õ à»ÃÁÃÑÈÁÕ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• ขาราชการบำนาญ 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
• กรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
• กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการบริษัท อสมท. จำกัด 
• กรรมการการประปาสวนภูมิภาค 
• กรรมการการประปานครหลวง 
• ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด 
 (มหาชน) 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• ขาราชการบำนาญ 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
• รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
• ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
• ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
• ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
• กรรมการในรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลต้ิง จำกัด (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
• กรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท ปตท. อะโรเมติกส 
 และการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 
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¹ÒÂ¸ÑªÊ¡Å ¾ÃËÁ¨ÒÁÈ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹Ò§ÅÑ´´ÒÇÑÅÂ � ÊÔ¹¸ØÃÑ¡É � 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย 
 รามคำแหง 
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 29 มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• นักธุรกิจ 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจำกัดพรหมสวัสดิ์ 
• กรรมการผูจัดการ บริษัท พรหมสวัสดิ์ 2005 จำกัด 
• รองประธานสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย 
• ประธานสมาคมนายจางผูประกอบการรับเหมา 
 งานกอสราง 
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการทองเที่ยว 
 วุฒิสภา 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภค  
 สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริต 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในคณะกรรมาธิการ 
 ปกครอง วุฒิสภา 
• ที่ปรึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  
 และขนาดยอมแหงประเทศไทย 
• ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 (นายบรรพต หงสทอง) 
• ที่ปรึกษาบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
• อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการดานพลังงาน  
 การสื่อสารและโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการแปรรูป 
 รัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสถาน 
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรือ 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• อัยการพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• รองอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครสวรรค 
• รองอัยการจังหวัดนครราชสีมา 
• อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานคดีอาญา 
• อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนนครปฐม 
• อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครปฐม 
• อัยการจังหวัดกำแพงเพชร 
• อัยการผูเช่ียวชาญ, อัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ  
 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต 
• อัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 4 
• ผูอำนวยการศูนยคุมครองสิทธิเด็กและสถาบัน 
 ครอบครัวกลาง 
• อัยการพิเศษฝายนโยบายและยุทธศาสตร  
 สำนักงานอัยการสูงสุด 
• คณะอนกุรรมการติดตามการออกกฎหมาย 
 การใหสถานะบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา 
• คณะอนุกรรมการติดตามการใหสถานะบุคคลแกเด็ก  
 ในคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 
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¹Ò§¾ÃÈÔÃÔ Áâ¹ËÒÞ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔÇÃÃ³ ÊØÇÃÃ³ÈÃ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• อักษรศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• ที่ปรึกษา 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• ประจำกองสำนักงานตางประเทศ ฝายบริหาร  
 องคการสงเสริมการทองเที่ยว (อ.ส.ท.) 
• หัวหนางานรวบรวมและวิเคราะหขาวสาร  
 กองสถิติและวิจัย ฝายวางแผนและพัฒนา 
• ผูชวยหัวหนาสำนักงาน อ.ส.ท. สำนักงานลอนดอน  
 ประเทศอังกฤษ ฝายบริการการตลาด 
• หัวหนางานสงเสริมการประชุม กองการประชุม 
 นานาชาติ ฝายสงเสริมการตลาด ททท. 
• ผูอำนวยการ ททท. สำนักงานสิงคโปร ประเทศสิงคโปร  
 ฝายบริการการตลาด 
• ผูอำนวยการกองบริการทองเที่ยว ฝายสงเสริม 
 การตลาด ททท. 
• ผูอำนวยการกองเผยแพรการตลาด ฝายบริการการตลาด  
 ททท. 
• ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ ฝายสำนักงาน 
 ผูวาการ ททท. 
• ผูอำนวยการ ททท. สำนกังานซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  
 ฝายบริการตลาด 
• ผูอำนวยการฝายบริการการตลาด ฝายการตลาด ททท. 
• รองผูวาการฯ ฝายตลาดตางประเทศ ททท. 
• รองผูวาการฯ ดานตลาดในประเทศ ททท. 
• ผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• ปรญิญาตรี คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
• ปจจุบันศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 สำหรับผูนำภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• นักธุรกิจ 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ 
 บริษัท มาวินเนอร จำกัด 
• กรรมการ บริษัท ฟอรจูน ลองจิวิธี จำกัด 
• กรรมการผูจัดการ บริษัท กันตนา ไอ-แมค จำกัด 
• ผูอำนวยการฝายกิจกรรมพิเศษ  
 บริษัท กันตนา กรุป จำกัด (มหาชน) 
• ที่ปรึกษา บริษัท กันตนา ออรกาไนเซอร  
 แอนด เมเนจเมนท จำกดั 
• ผูจัดการฝายขายศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  
 บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเมนท  
 แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 
• เจาหนาที่การตลาดศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  
 บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเมนท  
 แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 
• ฝายบริหารงานลูกคา บริษัท แอมเมกซ  
 ทีม แอ็ดเวอรไทซิ่ง จำกัด 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : 
• จำนวน 1,072 
• มูลคาหลักทรัพย 1,180,000 หุน 
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¹Ò§ÊÒÇ¡Ò¹·�ªÞÒ à·ÕÂ¹á¡ŒÇªÞÒ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹ÒÂ¾§É �¸Ã ªÞÒμØÅªÒμ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ  
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• หลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครอง 
 ระบบประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกลา 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• นักธุรกิจ (กรรมการผูจัดการ) 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• ผูจัดการหางหุนสวนสามัญ เชียงรุงกรุป 
• ผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
• คณะทำงานประธานรัฐสภา 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ องคการอุตสาหกรรม 
 ปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : - 
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
• ประกาศนียบตัรวชิาชพีเกษตรกรรม วทิยาลยัเกษตรกรรม 
• ปริญญาตรี สาขาสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช 
• ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

μÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õèã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ : 
• นักธุรกิจ 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
• เลขานุการมูลนิธิโลกย่ังยืน 
• ผูอำนวยการศูนยการศึกษาชนเผาเชียงราย 
• ผูประสานศูนยทองเที่ยวสิบสองปนนา-เชียงราย 
 ประเทศไทย 
• อุปนายกฝายประสานงานตางๆ ประเทศสมาคม 
 สมาพันธทองเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด 
• เจาของบริษัท หยาไทเอเซี่ยนทัวร 
• ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการดานปาไมและสัตวปา วุฒิสภา 
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสัตวปา วุฒสิภา 
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
 เชียงราย 

ความเกี่ยวพันทางการเมือง : -  
ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 : - 
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• ¢Íºà¢μáÅÐÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè : 
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีอำนาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ อ.ส.พ. และมีอำนาจ

หนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) วางขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
(2) วางขอบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(3) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเล่ือนข้ัน การลดข้ันเงินเดือนและการออกจากตำแหนง อัตรา

เงินเดือน คาจาง เงินบำเหน็จและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 
(4) วางขอบังคับเกี่ยวกับการจัดแบงสวนงานของ อ.ส.พ. 
(5) วางขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ. 
(6) กำหนดอัตราดอกเบ้ีย คาภาระ คาบริการ คานายหนาและคาดำเนินธุรกิจตางๆ ของ อ.ส.พ. 
(7) วางขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินอื่น 
(8) วางระเบียบวาดวยเครื่องแบบผูอำนวยการ พนักงานและลูกจาง 
(9) วางขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชและการรักษาทรัพยสินของ อ.ส.พ. 
(10)  วางระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 
(11)  วางขอบังคับเก่ียวกับกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพ่ือสวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และ

ครอบครัว ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(12)  วางขอบังคับหรือระเบียบอันจำเปนเพื่อใหกิจการของ อ.ส.พ. ดำเนินไปโดยเรียบรอย 
 

• Í§¤ �»ÃÐ¡ÍºáÅÐÇÒÃÐ¡ÒÃ´ÓÃ§μÓáË¹‹§¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ : 
 โครงสรางการบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม

นอยกวาหาคน แตไมเกินเกาคน และใหผูอำนวยการเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ ซึ่งกำหนดใหผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการ กรรมการ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจท่ีกระทำ
กับ อ.ส.พ. หรือในธุรกิจที่เปนการแขงขันกับกิจการของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนหรือ
เปนหุนสวนท่ีจำกัดความรับผิดในกิจการเชนวานั้น หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการหรือผูดำเนินกิจการ โดย
การมอบหมายของ อ.ส.พ. และกำหนดวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได ในกรณีที่มีการพน

จากตำแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหวางเวลาท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตำแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพ่ิมขึ้นอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู

ของกรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังไวแลว  
 

 • ¤‹ÒμÍºá·¹/âº¹ÑÊ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ : 
การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เชน คาเบ้ียประชุม โบนัสกรรมการ เปนไปตามหลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 
1. คาเบี้ยประชุมกรรมการ อ.ส.พ. ไมเกิน 6,000 บาทตอเดือน 
2. เบ้ียประชุมประธานกรรมการ ใหไดรับสูงกวากรรมการ รอยละ 25 
3. เบ้ียประชุมรองประธานกรรมการ ใหไดรับสูงกวากรรมการ รอยละ 12.5 

4. กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการหรือคณะทำงานใหไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจายเปนรายเดือน
เทาเบ้ียประชุมกรรมการ 

โบนัสคณะกรรมการ 
องคการสวนพฤกษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมและไมหวังผลกำไร เดิมไมมีการจายโบนัสกรรมการ แตในป 

2548 องคการฯ ไดเขาสูระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงทำใหกรรมการไดรับโบนัสตามระบบแรงจูงใจใน

ระบบประเมินผล ตามระดับผลงาน กลาวคือถาระดับผลงานที่ 3-5 กรรมการจะไดรับโบนัส 5,000-25,000 บาท และถาผล
งานท่ีระดับ 1-2.5 ไมมีโบนัส 

¢Íºà¢μáÅÐÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Í.Ê.¾. 
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¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ
  ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Í.Ê.¾.

ชื่อ-สกุล 
การประชุมครั้งที่ 

เฉลี่ย ต.ค.-ธ.ค. 
2554 1/2555 2/2555 3/2555 4/2555 5/2555 6/2555 7/2555 8/2555 9/2554 

นายอเนก เพิ่มวงศเสนีย 

ไม
มีก

าร
ปร

ะชุ
ม 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 88.88 

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

นายนัที เปรมรัศมี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

นางพรศิริ มโนหาญ 1 0 1 1 0 1 1 1 0 66.66 

นายธัชสกล พรหมจมาศ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

นายพงษธร ชยาตุลชาต 1 1 1 
ลาออกจากการเปนกรรมการ 
องคการสวนพฤกษศาสตร 100 

นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.88 

รวมผูเขารวมประชุม - - 9 8 8 8 7 8 8 8 6 
จำนวนกรรมการ (คน) - - 9 9 9 8 8 8 8 8 8 
รอยละของการเขาประชุม - - 100 88.88 88.88 100 87.50 100 100 100 75 

หมายเหตุ : 1 หมายถึง มาประชุม 
 0 หมายถึง ไมมาประชุม 

 - หมายถึง ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ พนจากตำแหนงกรรมการ 
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   â¤Ã§ÊÃŒÒ§á¼¹¼Ñ§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ/¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
นายอเนก เพิ่มวงศเสนีย 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
นายนัที เปรมรัศมี 
ประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหา 
ผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการ 

นายนัที เปรมรัศมี 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดี 

นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ 
และการประชาสัมพันธ 
นางพรศิริ มโนหาญ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน  
และติดตามผลการดำเนินงาน 
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 

ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการปรับปรุงพัฒนา 
ขอบังคับระเบียบ และโครงสราง 

การบริหารงาน 
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 

ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายธัชสกล พรหมจมาศ 

ประธานกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 

ประธานกรรมการ 
 

คณะอนุกรรมการดูแลการแสดง 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทน 

นายธัชสกล พรหมจมาศ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 

ประธานอนุกรรมการ 
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การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  

ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
พรอมดวยคณะผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง 
รวมถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554  
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
จังหวัดเชียงใหม 
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี   

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ ประธานคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เปนประธาน
ในพิธีถวายความจงรักภักดีแดสมเด็จพระนางเจาฯ โดย 
มีเยาวชนประชาชน รวมถวายความจงรักภักดี เมื่อ 
วันอาทิตยที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม 
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 
นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา ประธานคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาที่ รวม
ถวายพระพรชัยมงคล และถวายความจงรักภักดีแดสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาส 
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ อำเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน และสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
จังหวัดเชยีงใหม 
ขขอนแกน และสวนพพฤฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
จจัังงหวัดเชียงใหม

14   ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555



กิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 

จัดทำหนังสือ “พรรณไมเทิดไทองคราชัน” 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2554 องคการฯ ไดจัดกิจกรรม “ปนเพ่ือพอ” คร้ังท่ี 1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
มกีารจัดการแขงขนัจกัรยานเสือหมอบ โดยเร่ิมจดุเร่ิมตนท่ีลานดานหนาอางเก็บนำ้หวยตึงเฒา เขาเสนชยั ณ ลานจอดรถ
ดานหนารานจำหนายของที่ระลึก รวมระยะทางทั้งส้ิน 22 กิโลเมตร มีผูรวมแขงขันและรวมงานจำนวน 500 คน 

เพื่อเปนการรวมฉลองปมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยไดประมวลพระราชดำรัสบางตอนของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการอนุรักษปาไม ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ และการนำมาใชประโยชนอยางยั่งยืน 
พระราชดำริทางดานเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ พืช และสิ่งแวดลอม ขอมูลทางพฤกษศาสตร การกระจาย
พันธุ และประโยชนของตนไมทรงปลูก ตนไมทองถิ่นของไทยท่ีพบตามปาธรรมชาติ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจที่นำเขามา
ปลูกเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชดำรัส และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
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กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรแฟร ครั้งท่ี 2 

กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ 

วันที่ 4-12 ธันวาคม 2554 องคการฯ ไดจัดกิจกรรม “สวนพฤกษศาสตรแฟร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมทางวิชาการ สงเสริมการเรียนรูและการอาน จัดแสดง
นิทรรศการ การจัดตกแตงสวนสวยดวยพรรณไม ชมพรรณไมอรามสวนพฤกษ จัดแสดงกลวยไมหลากหลายสายพันธุ 
จัดประกวดสวนหยอม สวนถาด ชอดอกไม ตอบปญหาทางพฤกษศาสตร ประกวดดนตรี ฯลฯ 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. พรอมดวยผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมดวยหนวยงานตางๆ รวมกันปลูกตนไม 
“เส้ียวดอกขาว” เพื่อเพ่ิมพรรณไมในทองถ่ินใหหลากหลายมากย่ิงขึ้น และเพ่ือกระตุนใหเกิดจิตสำนึก เกิดความรัก 
ความหวงแหนของคนไทยที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรมเผยแพรความรูดานการอนุรักษทรัพยากรพืช 

จัดนิทรรศการ “พรรณไมในพระนามสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเผยแพรพระมหา
กรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณที่ทรงชวยบำบัดทุกขบำรุงสุขใหแกพสกนิกรชาวไทย 

จัดโครงการ “เยาวชนไทย รวมใจนอมเกลาฯ 
อนุรักษกลวยไมชางแดง” โดยถายทอดความรูเรื่อง 
การปลูกเลี้ยงกลวยไม การศึกษาชีววิทยาของกลวยไม 
การจัดสวนกลวยไมในโรงเรียน ตลอดจน แนวทาง 
การรวมกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนจากกลวยไม 
อยางย่ังยืน เพื่อสรางเครือขายการอนุรักษกลวยไมไทย
รวมกับโรงเรียนและเยาวชน 
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¡ÒÃ¡‹Íμ Ñé§Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2535 ซึ่ง

เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร 
พ.ศ.2535 โดยมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยูในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 109 ตอน 40 ลงวันท่ี 7 เมษายน 
พ.ศ.2535 ใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรที่ไดระดับมาตรฐานสากล 
และเปนสถานที่เชิดชูความงามและคุณคาพรรณไมไทยใหเปนท่ีประจักษ
แกชาวโลก 

 
ในป พ.ศ.2537 ทางองคการฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณอันหา

ที่สุดมิได พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ใหใชช่ือสวนพฤกษศาสตรในภาคเหนอืขององคการฯ ทีอ่ำเภอ 
แมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม วา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์
Queen Sirikit Botanic Garden” 

»ÃÐÇÑμ Ô¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ Í.Ê.¾.

ในป พ.ศ.2545 รฐับาลมีนโยบายในการปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม องคการสวนพฤกษศาสตร จงึไดโอนยาย
จากสังกัดนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลมที่ 119 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 
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ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.2535  
1. รวบรวมพรรณไมตางๆ เพื่อจัดปลูกใหเปนหมวดหมู 
2. ทำหนาที่เปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง ขอมูล เอกสาร สิ่งพิมพ เผยแพร และแลกเปลี่ยนความรู 

 ทางวิชาการพฤกษศาสตรกับองคการอื่นทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร 
3. ขยายพันธุและอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย 
4. ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยดานพฤกษศาสตรและผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้งสงเสริมและ 

 ใหความรวมมือในกิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
5. เปนสถานศึกษาพรรณไมในธรรมชาติ ตลอดจนเปนสถานท่ีสำหรับการสันทนาการ พักผอนหยอนใจ และ 

 ใหความรูโดยเฉพาะดานพฤกษศาสตร 
6. ปลูกฝงและกลอมเกลาจิตใจ รวมทั้งใหความรูแกเยาวชนใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
7. นำเขาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อจำหนายซึ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร 
8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมทัง้กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วกับหรือตอเนือ่งหรอืใกลเคยีงกบักจิการพฤกษศาสตร 

The Botanical  
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Organization 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§
  ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§ Í.Ê.¾.

 

งานวิจัย 
พื้นฐาน 

งานรวบรวม 
พันธุพืช 

งานวิจัยเพ่ือ 
การอนุรักษ 

งานอนุบาล 
พันธุพืช 

สวน 
หอพรรณไมŒ 

สวน 
พิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติ 

สวน 
วิชาการ 

สวน 
อนุรักษ 
พันธุพืช 

สวน 
จัดแสดง 

แหลงเรียนรู 

สวน 
บริหาร 

จัดการพื้นที่ 

สวน 
การผลิต 

สวนวิจัย 

งานอนุกรม
วิธาน 

งาน 
ภูมิทัศนและ 
ออกแบบ 

งานทะเบียน 
พันธุพืช งาน 

จัดสวน 

งาน 
นิทรรศการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยประสานสวนภูมิภาค 

งานบริหาร 
จัดการพื้นที่ 

งานสงเสริม 
กระบวนการ

เรียนรู 

งาน 
เครื่องจักรกล
การเกษตร 
และระบบ
ชลประทาน 

งานศูนย
ขอมูลพืช 

งานขยาย
พันธุพืชเพื่อ
จัดแสดง 

งานบริการ 
ทางวิชาการ งานขยาย

พันธุพืชเพื่อ
สนับสนุน 
สวนธุรกิจ งานวิจัย 

เพื่อพัฒนา 
งาน 

การจัดการ
ตัวอยาง 

งาน 
พิพิธภัณฑ
แมลง 

งาน 
หองสมุด 

งานดินและ
วัสดุเกษตร 

สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

ผูอำนวยการ 

รองผูอำนวยการ 

ส.พล. 
จ.พิษณุโลก 

สวนพฤกษศาสตร 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

ส.รย. 
จ.ระยอง 
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หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

งานวิเคราะห 
และ 

วางแผน 

งานบัญชี
ตนทุนและ
ผลผลิต 

งานติดตาม 
และ 

ประเมินผล 

งานบริหาร
แผนการ
ลงทุน 

สวนบริหาร 
การเงิน 
การคลัง 

สวน 
บริหารทั่วไป 

สวน 
บริหารจัดการ

องคกร 

สวน 
บริหาร 
การลงทุน 

สวนการผลิต 
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

สวน 
ธุรกิจ 

สวน 
สารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ 

สวน 
นโยบาย 
และแผน 

งาน
งบประมาณ 

งาน 
ออกแบบ 
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ งาน 

การเงิน 
งานวางแผน
และประสาน
การผลิต 

งาน 
สารบรรณ 

งาน 
การตลาด 

งานกิจการ 
รานคา 

งานทรพัยากร
มนุษย 

งาน 
คณะกรรมการ 

งานประชา- 
สัมพันธ 

งาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักบริหาร สำนักพัฒนาธุรกิจ 

งาน 
บัญชี 

งาน 
พัสดุ 

งานบริการ
กลาง 

งาน 
กฎหมาย 

งานจัดเก็บ 
รายได งานบริหาร 

ความเสี่ยง
และควบคุม 
ภายใน 

งานบริการ 
นักทองเที่ยว 

งานส่ือ 
และโสต

ทัศนูปกรณ 

ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/54 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 

สำนักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองผูอำนวยการ 

ส.ขก. 
จ.ขอนแกน 

ส.สท. 
จ.สุโขทัย 

ส.พง. 
จ.พังงา 

งานตรวจสอบการบริหาร  
การเงิน การคลัง 

งานตรวจสอบ 
การบริหารการดำเนินงาน 

สวนตรวจสอบการบริหาร 
การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน 
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กลุมงาน พนักงาน ลูกจางประจำ ลูกจาง
ชั่วคราว 

ลูกจาง
โครงการ รวมทั้งสิ้น 

ผูบริหารสูงสุด (10-11) 2 - - - 2 

สำนักวิจัยและพัฒนา 32 1 12 36 86 

สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 24 2 100 55 181 

สำนักบริหาร 49 3 14 16 82 

สำนักพัฒนาธุรกิจ 17 - 4 27 48 

สำนักตรวจสอบภายใน 4 - - 1 5 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก  
ในพระราชดำริ 

3 - 22 22 47 

สวนพฤกษศาสตรระยอง 2 - 14 36 52 

สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน 2 - 14 20 36 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 1 - 1 18 29 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 3 - 10 3 16 

รวมทั้งสิ้น 144 6 200 234 584 

ÍÑμÃÒ¡íÒÅÑ§
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   ¼ÙŒºÃÔËÒÃ Í.Ê.¾.
(Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�)

¹Ò§ÊØÞÒ³Õ àÇÊÊºØμÃ 
รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

รักษาการผูอำนวยการสวนพฤกษศาสตร 

¹Ò§ÊØÞÒ³Õ àÇÊÊºØμÃ 
รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

¹ÒÂ»ÃÐÁØ¢ à¾çÞÊØμ 
รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

1. นางภาวิณี กุมเพ็ชร 
 ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
2. นายสันติ วัฒฐานะ 
 หัวหนาสวนวิจัย 
3. นายปรัชญา ศรีสงา 
 รักษาการหัวหนาสวนหอพรรณไม 

4. นางสาวรัชดา พงษสัตยาพิพัฒน 
 รักษาการหัวหนาสวนวิชาการ 
 

ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò 1 

4 3 2 
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1. นายปยเกษตร สุขสถาน 
 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 
2. นายฉัตรทอง เจือจันทร 
 หัวหนาสวนอนุรักษพรรณพืช 
3. นายวิริทธพล โควอินทร 
 หัวหนาสวนจัดแสดงแหลงเรียนรู 
4. นายวรวิทย ชนะไพริน 
 หัวหนาสวนบริหารจัดการพ้ืนที่ 
5. นางสาวไพลิน กันทา 
 หัวหนาสวนการผลิต 
 

ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÅÙ¡ºíÒÃØ§

ÊíÒ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ

ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨

1. นายภราดร หอมแยม 
 ผูอำนวยการสำนักบริหาร 
2. นางสาวสิริน สุริยวงศ 
 หัวหนาสวนนโยบายและแผน 
3. นางสุมนวดี บุญสวัสดิ ์
 หัวหนาสวนบริหารการเงินการคลัง 
4. นางสาวกนกวรรณ ชูทาน 
 หัวหนาสวนบริหารทั่วไป 
5. นางสาวพรธิพา สงวนศักดิ ์
 หัวหนาสวนบริหารจัดการองคกร 
 

1. นางสาวปถวี แสงฉาย 
 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 
2. นางธารทิพย เอกทัตร 
 หัวหนาสวนบริหารการลงทุน 
3. นางสาวรุจีวัลย ศิริวรรณ 
 หัวหนาสวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
4. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูม ิ
 หัวหนาสวนธุรกิจ 

5. นางอรวรรณ ไชยพรหม 
 หัวหนาสวนเผยแพรและประชาสัมพันธ 
 

ฑ 

1 

5 4 3 2 

1 

5 4 3 2 

1 

5 4 3 2 
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1. นายธงธน วังอนานนท 
 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวเพ็ญศิลป ทีฆะพันธ 
 หัวหนาสวนตรวจสอบการบริหาร  
 การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน 
 

ÊíÒ¹Ñ¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

1. นายดนัย สรรพศรี 
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา  
 พิษณุโลก ในพระราชดำริ 
2. นายวัชนะ บุญชัย 
 รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง 
3. นายไพศาล ทองสอน 
 รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตร  
 เมืองพล ขอนแกน 
4. นายวิรัตน สมมิตร 
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยาสุโขทัย 
5. นายภราดร หอมแยม 
 รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตร เกาะระ พังงา 

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�»ÃÐ í̈ÒÀÙÁÔÀÒ¤

The Botanical  
Garden  

Organization 

4 5 3 2 1 

1 

2 
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¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�

ถายทอดผลงานวิจัยและองคความรูดานสัตวปาและธรรมชาติแบบบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษและใชประโยชนอยางเหมาะสมและความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน 

จำนวนชนิดและประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพที่อยูในระดับอันตรายไดรับการดูแลใหอยูในเกณฑที่ยั่งยืน 

 5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสำคัญเชิงระบบ เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. ชุมชนเปาหมายใชองคความรูไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผูมาใชบริการองคความรูดานสัตวปาและธรรมชาติ 

6. พัฒนาองคความรูที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ชุมชนเปาหมายใชองคความรูไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

6. พัฒนาองคความรูที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผูมาใชบริการองคความรูดานสัตวปาและธรรมชาติ 

การศึกษา วิจัย และองคความรูทางดานพรรณไมไทยไดรับการเผยแพร เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

การอนุรักษ ศึกษา วิจัย ใหบริการความรูทางดานพฤกษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และชุมชนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน 

8. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประชาชนและชุมชนไดรับองคความรูจากผลการวิจัยดานการดำเนินงานที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่ชุมชนทองถิ่น สงเสริมการทำวิจัยรวมกับตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยี 
 ที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ 

5. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.1 การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาองคความรูศักยภาพคนในทุกภาคสวนพรอมปรับปรุง  
 พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งระบบความรวมมือกับตางประเทศใหเหมาะสมและทันสมัย 
2. สรางงานวิจัยและใชประโยชนจากการวิจัยผานกระบวนการจัดการความรู 

  5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และทุกภาคสวนในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและใชประโยชน 
   จากทรัพยากรปาไม ทรัพยากรในทะเล รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพโดยเรงรัดการปลูกปา จัดสราง ขยายปะการังเทียม  
   และหญาทะเล 

ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ 11 

เปาหมาย 

แผนบริหารราชการแผนดิน 2555-2558 

เปาหมายเชิงนโยบาย 

นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีดำเนินการ 

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

ประเด็นนโยบาย 

เปาประสงคกระทรวง 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธหลัก 

เปาหมายการใหบริการ 

ยุทธศาสตรกระทรวง 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ผลผลิต 

กลยุทธหนวยงาน 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

1. สรางสวนพฤกษศาสตร 
 ใหไดมาตรฐานสากล 

1. สรางและรวบรวมองคความรู 
 ทางดานพืช 

2. สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู 
 ทางดานพืช 

3. เผยแพรและถายทอดความรู 
 สูประชาชน 

4. บริหารจัดการและพัฒนา 
 สมรรถนะองคกร 

2. สรางและรวบรวมองคความรู 
 ดานพฤกษศาสตรและความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ 
 และการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

การอนุรักษ ศึกษา วิจัย ใหบริการ 
ความรูทางดานพฤกษศาสตร 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
สูประชาชน 

4. พัฒนาสมรรถนะ 
 ดานบริหารจัดการ 
 และธุรกิจองคกร 

เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมกิจกรรมการใหความรูทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ไมต่ำกวารอยละ 5 
เชิงคุณภาพ : ผูเขามาใชบริการมีความพึงพอใจ ไมต่ำกวารอยละ 85 
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานดานพฤกษศาสตรไดรับการปฏิบัติตามแผนงานของแตละไตรมาส ไมต่ำกวารอยละ 75 
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการใหความรูแกกลุมเปาหมายเฉล่ียตอคน ไมสูงกวา 30 บาท 
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ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(รอยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ำหนัก 
1. การดำเนินงานตามนโยบาย 27  3.5636  
 1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
 1.2 โครงการดำเนินงานดานพฤกษศาสตร  
  เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ 
  - การสรางรวบรวม และตอยอดองคความรู 
   ดานพฤกษศาสตรปบัญชี 2555 
  - การพัฒนา อ.ส.พ. สูการเปนองคกรชั้นนำ 
   ดานพฤกษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
   เฉียงใต 
 1.3 การใชทรพัยากรรวมกนัของรฐัวิสาหกจิ (Synergy) 

 1.4 ระดับของการนำระบบบริหารจัดการ 

  เพื่อสรางมูลคา เชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใช 
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6 
 
6 
 
 
5 

5 

รอยละ 3.36 
 
 

ดำเนินการไดตามเปาหมาย 
100% = 5 กิจกรรม  

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 2.8665 

ระดับ 5 

1.0000 
 
 

5.0000 
 

5.0000 
 
 

2.8665 

5.0000 

0.0500 
 
 

0.3000 
 

0.3000 
 
 

0.1433 

0.2500 

2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 38  4.0360  
ตัวชี้วัดทางการเงิน 
 2.1 รายไดจากการดำเนินงาน 

ตวัชีว้ดัท่ีไมใชทางการเงิน 
 2.2 จำนวนชนิดทีเ่พิม่ขึน้ของพรรณไมไทยหายาก  

 2.3 จำนวนท่ีเพิม่ขึน้ของชนิดและตวัอยางพรรณไมแหง 

  - ชนดิพรรณไมแหง 

  - ตวัอยางพรรณไมแหง 

 2.4 ความสำเร็จในการขยายพันธุไม 

  ที่ขยายพันธุยากและ พรรณไมเศรษฐกิจ 
 2.5 ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจยั 

  ดานพฤกษศาสตรทีไ่ดรบัการเผยแพร 

  ในวารสารสากล 

 2.6 การใหบรกิารความรูดานพฤกษศาสตร เพือ่ประโยชน
เชงิภารกจิและเชิงพาณชิย 
- จำนวนผูเขารวมกจิกรรมการใหความรูทางวิชาการ 

- จำนวนผูเขาเยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร อ.ส.พ.  
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3. การบริหารจัดการองคการ 35  2.6384  
 3.1  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

 3.2  การบรหิารความเส่ียง 
 3.3  การควบคุมภายใน 
 3.4  การตรวจสอบภายใน 

 3.5 การบรหิารจดัการองคกร 
 3.6 การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

6 

7 
4 

6 
6 

6 

3.0478 
2.6500 
2.8617 

2.5344 
2.3620 

2.4471 

3.0478 
2.6500 

2.8617 
2.5344 

2.3620 
2.4471 

0.1829 
0.1855 

0.1145 

0.1521 
0.1417 
0.1468 

น้ำหนักรวม 100   3.4193 
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¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
  μÒÁá¼¹»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ

กจิกรรมสรางและรวบรวมองคความรูทางดานพชื 

1โครงการศึกษาวิจัยพื้นฐาน เปนการศึกษาวิจัย
ดานพฤกษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพ่ือสรางองคความรูและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญ 
อันจะนำไปสูการพัฒนาศักยภาพในอนาคต อาทิเชน 
การนำไปศึกษาวิจัยระดับสูงหรือประยุกตใชในดาน
การอนุรักษ หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ รวมท้ัง ยังสามารถ
นำขอมูลท่ีไดจากการวิจัยประกอบในการวางแผนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใชประโยชน
ของประเทศชาติตอไป 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ : 
• ศึกษาทางอนุกรมวิธาน ชีววิทยาและวิธี

การเพาะเลี้ยงห่ิงหอยเพื่อการอนุรักษ  
 ดำเนินการสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมตัวอยาง 

มีชีวิต โดยแบงเปนตัวออน 179 ตัวอยาง และตัวเต็ม
วัย 445 ตัวอยาง นำมาทำการศึกษาทดลองเพาะเล้ียง 
ในหองปฏบิตักิาร เพือ่ศกึษาชีววทิยาและติดตามวงชีวติ
ของห่ิงหอย 2 ชนิด ไดแก Lamprigera sp., Lamprigera 
tenebrosus ตั้งแตการผสมพันธุ การเพาะฟกไข การ
เจรญิเตบิโตเปนตัวออนและตวัเตม็วยั นอกจากน้ี ยงัได
ทำการรักษาสภาพตัวเต็มวัยดวยวิธีการเก็บแหง สวน 
ตวัออนเกบ็ใน alcohol 70% จดัจำแนกตัวอยาง ทำบท 

วงจรชีวิตหิ่งหอยยักษ 

A, Lamprigera sp. 

เก็บตัวอยางจากภาคสนาม เก็บตัวอยางจากภาคสนาม 

ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัย 

ตามขอมูลชีววิทยา ตามขอมูลชีววิทยา 

เพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยง 

ตัวออน ตัวออน 

มีชีวิต มีชีวิต 

ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัย 

จำแนกตัวอยาง จำแนกตัวอยาง 

B, Lamprigera tenebrosus 
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• ศกึษาพชืพฤกษศาสตรพืน้บาน 
 กลุมชาตพินัธุในอำเภอขุนยวม จงัหวัดแมฮองสอน : ซึง่ประกอบ 

ไปดวยหมูบานไทยใหญ 5 หมูบาน คือ บานปาฝาง บานเมืองปอน  
บานหางปอน บานตอแพ และบานประตูเมือง โดยทำการสำรวจและสัมภาษณ
รวมกับผูรู สามารถเก็บรวบรวมตัวอยางแหงเพ่ือการอางอิง 236 ชนิด และ
ตัวอยางมีชีวิตเพ่ือนำมาจัดปลูก/จัดแสดงไวในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ จำนวน 82 ชนิด เพื่อการอนุรักษชนิดพันธุนอกถิ่นอาศัย 
ผลจากการศึกษา พบพืชที่นำมาใชประโยชนทั้งหมด 155 ชนิด สวนใหญ
เปนพืชสมุนไพร รองลงมาเปนพืชอาหาร และพืชกลุมอื่นๆ เชน ไมมงคล 
เปนตน  

 

 กลุมชาวชองในภาคตะวันออกของประเทศไทย : ชาวชองอยูกับธรรมชาติในปา มีวิถีชีวิตและภูมิปญญา 
การใชประโยชนจากพชืทีเ่ปนเอกลกัษณ โดยไดทำการสำรวจเพ่ือรวบรวมขอมลูการใชประโยชนจากพชืทีอ่ยูในวถิชีวีติ
ของชาวชองในพ้ืนที่ ตำบลตะเคียนทอง ตำบลคลองพลู และบางสวนของตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี และไดสัมภาษณผูรูชาวชองในพื้นท่ีที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบประเพณีและภาษาของตนและเก็บ 
ตัวอยางพืชเพ่ือใชในการระบุชนิด จากการศึกษาพบพืชท่ีมีการใชประโยชนทั้งสิ้น 76 วงศ 150 สกุล 165 ชนิด 
จำแนกเปนพืชอาหาร 100 ชนิด พืชสมุนไพร 76 ชนิด พืชที่ใชทำที่อยูอาศัยและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 27 ชนิด 
พืชที่ใชในพิธีกรรมและความเช่ือ 6 ชนิด พืชที่ใชประโยชนอื่นๆ 3 ชนิด และท่ีมีการใชประโยชนมากกวาหนึ่งประเภท
มี 43 ชนิด พืชที่มีศักยภาพและสรางรายไดใหแกชุมชน ไดแก สำรอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) กระวาน  
(Amomumtestaceum Ridl.) เรว (Amomum uliginosum K. D. Koenig) ดอกแดง (ZingiberpeninsulareI. Theilade) 
คลุม (Donaxcanniformis (G. Forster) K. Schum.) ระกำ (Salaccawallichiana C. Mart.) 
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2 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ เปนการศึกษา วิจัย รวบรวมพืชท่ีถูกคุกคามและเส่ียงตอการสูญพันธุ  
โดยการสำรวจรวบรวมพันธุกรรม ศึกษาขอมูลทางชีววิทยา และทำการเพาะขยาย เพื่อการอนุรักษและนำกลับ

คืนสูถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติ นอกจากน้ี ยังไดทำการสงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษโดยการสรางกิจกรรมรวมกับ
ชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนกึและสรางเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ : 

• โครงการอนุรกัษกลวยไมแบบบูรณาการ (กรณศีกึษาฟามุย) 
ดำเนินการศึกษาวิจัยในเร่ืองนิเวศวิทยาและชีววิทยา อัตราการอยูรอด
หลังปลอยในสภาพกึ่งธรรมชาติ ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
จากการผสมพันธุในรูปแบบตางๆ และการตั้งถิ่นฐานของราไมคอรไรซา
หลังปลอยฟามุยในสภาพกึ่งธรรมชาติ  

 จากการศึกษา พบวาฟามุยสามารถขึ้นอาศัยบนตนไมไดหลายชนิด อาทิเชนปอเลียง (Eriolaenacandollei 
Wall.), มะแหน (Terminaliabellirica (Gaertn.) Roxb.), แคหางคาง (Markhamiastipulata Seem. var. kerriiSprague),  
หวา (Syzygiumcumini (L.) Skeels), สาน (Dilleniaparviflora Griff.) และเสา (Lagerstroemia tomentosa C. Presl) 
เปนตน สวนชนิดตนไมที่มีฟามุยขึ้นหนาแนนที่สุด คือ แคทราย (Stereospermumneuranthum Kurz) มะแหน  
สาน ปอเลียง และเก็ดเขาควาย (Dalbergiacultrata Graham ex Benth.)  

 การศึกษาโครงสรางประชากรธรรมชาติบริเวณ สันกิ่วโปง และบานผาเดน 
พบตนแมพันธุท่ีมีขนาดใหญ (>50 ซม.) จำนวนนอย แตมีความสามารถในการออกดอก
สูง (80-100%) และยังพบอีกวาฟามุยเปนกลวยไมที่ตองการแมลงชวยผสมเกสรใหติด
ฝก แมลงท่ีชวยผสมเกสร คือ แมลงภู (Xylocarpa sp.) สำหรับการศึกษาอตัราอยูรอด
หลังปลอยในสภาพกึ่งธรรมชาตินั้น ไดทดลองปลอยในพื้นที่หมูบานปงไคร มีอัตรา
อยูรอดสูงสุดบนตนขนุน 91.17% รองลงมา คือ ตนมะขาม 87.5% สวนในบริเวณ
ปาดิบเขาพื้นที่ปาธรรมชาติฯ พบวามีอัตราอยูรอดสูงสุดท่ีตนเก็ดเขาควาย 92%  
รองลงมา คือ เหมือนคน และ เหมือนตบ 85% เม่ือนำกลวยไมฟามุยที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อไปปลอยในสภาพกึ่งธรรมชาติบนตนไมในหมูบานปงไคร 
พบวาราไมคอรไรซาสกุล Rhizoctonia, Fusarium, Phomopsis, Cladosporium และ 
วงศ Xylariaceae สามารถเจริญเติบโตไดในรากกลวยไมฟามุย สวนการเพาะเลี้ยง 
ในโรงเรือนอนุบาลกลวยไม พบเช้ือราไมคอรไรซาท่ีสามารถเจริญเติบโตไดในรากกลวยไม
ไดแก สกุล Rhizoctonia, Fusarium และ วงศ Xylariaceae 

ชุมชน เพอปลูกจตสำนกและสรางเสรมการใช
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• โครงการอนุรักษและฟนฟูประชากรในระบบนิเวศของปรงไทย
ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ  

 ทำการอนุรักษสายพันธุ โดยการรวบรวมเมล็ด เพื่อนำมาศึกษา
วิจัยเพาะขยายในสภาพปลอดเช้ือ และในโรงเรือนเพาะชำ และเพื่อเก็บ
รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมปรงพ้ืนเมืองของไทย และสรางกิจกรรม
รวมกับชุมชนเพื่อนำกลับคืนสูแหลงกำเนิดในธรรมชาติตอไป 

 จากการสำรวจสามารถรวบรวมปรงได 10 ชนิด นำมาทำการเพาะ
ขยายพันธุในโรงเรือนเพาะชำ พบมีอัตราการงอกคอนขางสูง และสามารถ
ขยายพันธุได 324 ตน สวนการเพาะขยายพันธุในสภาพปลอดเชื้อ โดยใช
ฮอรโมนกลุมไซโตไคนิน คือ TDZ ความเขมขน 0.02 - 1 mg/L สามารถ
ชักนำใหเกิดการพัฒนาเปนหนอไดดี แตพัฒนาใหเปนตนไดนอย หรือ มักจะ
ตายเม่ือทำการยายอาหารใหม 

• โครงการวจิยัเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืสกลุเสีย้วบางชนดิ
ซึ่งเปนไมเฉพาะถิ่นของไทย  

  ศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือของเส้ียว 2 ชนิด คือ 
สิรินธรวัลลี (B. sirindhorniae) และ ใบไมสีทอง (B. aureifolia) 
โดยการนำชิ้นสวนมาเพาะเลี้ยงเพื่อชักนำใหเกิดยอด เก็บรักษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมไวในสภาพปลอดเช้ือ รวมท้ัง
หาวิธีขยายพันธุเพ่ิมปริมาณ เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
จากการศึกษา พบวาชิ้นสวนที่สามารถชักนำใหเกิดยอดไดมาก
ที่สุด คือ ขอใบเลี้ยงที่ตัดใบเลี้ยงออก โดยนำมาเพาะบนอาหาร
แข็ง MS ในสูตรตางๆ ดังนี้ 

 สิรินธรวัลลี (B. sirindhorniae) เพาะเลี้ยงในสูตรที่เติม TDZ 0.8 μM สามารถทำใหเกิดยอดไดมากท่ีสุด 
สวนที่เติม GA320 μM รวมกับ TDZ 0.8 μM ใหยอดใหมที่มีความยาวมากที่สุด และยอดที่เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร 
½ MS เติม IBA 1 μM แตไมเติมถาน สามารถชักนำใหยอดเกิดรากมากที่สุด มีความยาว 2.67 เซนติเมตร  

 ใบไมสีทอง (B. aureifolia) เพาะเลี้ยงในสูตรที่เติม BA 5 μM รวมกับ NAA 0.1 μM ทำใหเกิดยอดมาก
ที่สุด สวนที่เดิม GA3 10 μM รวมกับ BA 10 μM ใหยอดใหมที่มีความยาวมากท่ีสุด แตยอดท่ีเพิ่มขึ้น มีลักษณะผอม
บางไมสามารถนำไปชักนำใหเกิดรากได สวนยอดที่เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร ½ MS เติม IBA 5 μM แตไมเติมถาน 
สามารถชักนำใหยอดเกิดรากมากท่ีสุด มีความยาว 1.71 เซนติเมตร 

การเกิดยอดเม่ือเล้ียงช้ินสวนขอใบเล้ียงสิรินธรวัลลี 
ที่มีใบเลี้ยงและไมมีใบเลี้ยงทั้ง 2 ใบ บนอาหารแข็ง MS 

ที่เติม TDZ ความเขมขน 0-1 μM นาน 6 สัปดาห 
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• โครงการขยายพันธุเฟนหายากและเฟนเฉพาะถ่ินของไทยบางชนิดบน
สภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ เฟนเปนพืชไรดอกมักพบในบริเวณที่มีความชื้นสูง 
นิยมนำมาปลูกเลี้ยงเปนไมประดับ ปจจุบันพบวาเฟนหลายชนิด โดยเฉพาะเฟนตน  
มีจำนวนลดลงเนื่องจากปาอันเปนแหลงที่อยูอาศัยถูกทำลาย จึงไดทำการอนุรักษ
สายพันธุ โดยศึกษาการขยายพันธุในสภาพปลอดเชื้อของเฟนตน 3 ชนิด ไดแก 
Cyatheaspinulosa, C. bornensis และ C. contaminants พรอมท้ังวธิใีนการขยายพันธุ
เพิ่มจำนวน เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 จากการศึกษา พบวา สปอรเฟน C. Spinulosa สามารถงอกและพัฒนา 
เปนระยะแกมีโตไฟตไดภายใน 3 สัปดาห สวนอีก 2 ชนิดใชเวลา 5-10 สัปดาห  
บนสูตรอาหารแข็ง ½ MS สวนการใช clorox 10% ที่ระยะเวลา 30 นาที เปนวิธีการ 
ที่เหมาะสมสำหรับการฟอกสปอรใหปลอดเชื้อ 

3 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา เปนการศึกษาวิจัย
พันธุพืชสมุนไพรพื้นบาน พืชพื้นเมืองของไทยเพื่อพัฒนา

ศักยภาพใหเปนท่ีตองการของตลาด และสงเสริมใหมีการปลูก
เลี้ยง เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ : 

• โครงการสกัดและวิเคราะหสารออกฤทธิ์ในการ
ควบคุมศัตรูพืชที่ผลิตโดยเช้ือราเอนโดรไฟทที่อาศัยอยูใน
พืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemonacollinsae Craib)  

 ทำการศึกษาวิจัยเช้ือราเอนโดรไฟทที่อาศัยอยูในพืช
สกุลหนอนตายหยาก โดยทำการแยกราเอนโดรไฟท แลวนำไป
เพาะเล้ียงเพ่ือสกัดสารธรรมชาติ และนำไปทดสอบฤทธ์ิทาง
ชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืช ไดแก หนอนกระทูหอม จากการศึกษาไดแยกราเอนโดไฟตทั้งหมด 400 ไอโซเลท นำ
มาจัดจำแนกดวยการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา สามารถจำแนกราเอนโดไฟตได 12 สกุล 9 วงศ ไดแก สกุล 
Alternaria, Aspergillus, Colletotrichum, Curvularia, Fusarium, Geotrichum, Guignardia, Glomerella, Penicillium, 
Phaeotrichoconis, Phomopsis และ Phyllosticta และ 3 กลุม ไดแก Basidiomycetes, Mycelia Sterilia และ 
Xylariaceae พบวาสารสกัดหยาบจากราเอนโดไฟต Phomopsis sp.1 มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาการผลิตเปนสาร
ควบคุมหนอนกระทูหอมไดในหองปฏิบัติการ 

• โครงการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลเอื้องพราวเพื่อพัฒนาเปนไมประดับ  
 ทำการศึกษาวิจัยการผสมพันธุกลวยไมสกุลเอื้องพราวและสกุลใกลเคียง เพ่ือใหไดลูกผสมที่เหมาะกับการ

นำมาใชเปนไมประดับ เปนการเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรพืชทองถ่ินของประเทศ จากการศึกษาไดตนออนลูกผสม
กลวยไมสกุลเอ้ืองพราวในสภาพปลอดเช้ือ จำนวน 670 ตน จากตนออนลูกผสม 8 คูผสม อาทิเชน Phaiustankervilliae x 
Calantherosea, Phaiustankervilliae x Phaiusmishmensis, Phaiustankervilliae x Calanthecardioglossa, และ 
Phaiusmishmensis x Phaiustakeoi เปนตน ซึ่งอยูระหวางดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการเจริญเติบโตในระยะตน
กลา นอกจากนี้ยังศึกษาสูตรอาหารสำหรับกลวยไมสกุลเอ้ืองพราว โดยพบวา อาหารสูตร VW ที่เติมกลวยหอมบด 
100 กรัมตอลิตร และผงถาน 2 กรัมตอลิตร เปนสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตออัตรารอด จำนวนการเกิดใบ และจำนวน
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การเกดิรากของโปรโตคอรม คอื มอีตัรารอดรอยละ 100 จำนวนการเกิดใบ 2.62 ใบ และจำนวนการเกิดราก 2.54 ราก 
สวนการไมเติมน้ำตาลซูโครสในอาหารเพาะเล้ียงจะทำใหตนออน เอื้องพราว (Phaiustankervilliae (Banks ex  
l’ Heritier) Blume) และกลวยไมดง (Phaiusmishmensis (Lindl. & Paxt.) Rchb. f.) เจริญไดดีกวาการเติมน้ำตาล
ซูโครสในอาหารเพาะเลี้ยง 

4 โครงการสำรวจ รวบรวมและจัดทำฐานขอมูล เปนการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจและรวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ และอยูในภาวะคุกคาม มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกทำลาย โดยทำการ

ศึกษานิเวศวิทยา การกระจายพันธุ ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในสภาพธรรมชาติ เพื่อรวบรวมและเก็บขอมูลใน
ระบบฐานขอมูล ซึ่งจักเปนขอมูลสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 

• โครงการการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อจัดทำ
พิพิธภัณฑแมลง สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยไดทำการวิจัย จำแนกชนิดพันธุแมลงที่พบในพื้นที่
อุทยานตางๆ ทั่วประเทศ นำมาจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุแมลงของประเทศ และรวบรวมตัวอยางแมลง เพื่อการ
ศึกษาอางอิง พรอมทั้งเก็บรักษาอยางมีระบบ เพ่ือพัฒนาใหบรรลุเปาหมายในการจัดทำพิพิธภัณฑแมลงระดับชาติ 
ที่มีการดำเนินงานในระดับสากลตอไป จากการศึกษา สามารถรวบรวมตัวอยางแมลงไดเพ่ิมขึ้น 6,514 หมายเลข 
และนำมาจัดจำแนกชนิดพันธุใหถูกตองตามหลักวิชาการ จำนวน 117 วงศ (family) โดยเก็บรวบรวมขอมูลลงบน
ฐานขอมูล 1,000 ขอมูล 

 
• โครงการสำรวจ รวบรวม และจดัทำฐานขอมลูความหลากหลายทางดานพชื โดยไดทำการเกบ็ตวัอยาง

พรรณไมแหง เพื่อเก็บสะสมไวในหอพรรณไมขององคการสวนพฤกษศาสตร สำหรับใชเปนแหลงขอมูลอางอิงของ
ประเทศ ทั้งนี้ ในป 2555 มีตัวอยางพืชที่รับเขามาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น จำนวน 526 ชนิด 8,219 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 
54,958 ตัวอยาง ซึ่งตัวอยางเหลานี้สวนใหญมาจากการสำรวจรวบรวมภายใตโครงการตางๆ ดังนี้ 

งสำรวจแลละรรวบรวมความหลาาากกกกกกกกกหหหหหหหหหหหหหหหลลลลลลลลลลลลาาาาาาายยยย
ความเส่ียงสูงงททีี่่จะะถถูกกททำำลลาายย โโโดดดดดยยยยททททำำำำกกกาารรรร
รมชาติ เพื่อรวบรวมและเก็็บขขขอออมมููลลใในน
รักษและฟนฟทรัพยากรธรรมชาติ 

อนุมูลอิสระไดดีกวา สวนผลสุกเมื่อเปรียบเทียบมะเดื่อพื้นเมืองท้ัง 3 ชนิดพันธุ พบวา มะเดื่อ
สาย ใหคาการตอตานอนุมูลอิสระไดดีที่สุด รองลงมาไดแก มะเดื่อหวาและมะเดื่อปลอง  
ตามลำดับ 

• โครงการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและคุณคางทางโภชนาการ 
ของมะเดื่อพื้นเมืองของไทย  

 ทำการศึกษาวิจัยฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในพืชสกุลมะเดื่อของไทย  
เพื่อพัฒนาสงเสริมและหาแนวทางแปรรูปมะเด่ือพ้ืนเมืองของไทย ที่มีศักยภาพ
ใหเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในรูปแบบตางๆ อันจะเปนการพัฒนาที่เพิ่มคุณคา 
พืชสกุลมะเดื่อของไทยใหมากยิ่งขึ้น ผลจากการ
ทดสอบสวนสกัดหยาบจากมะเดื่อพื้นเมืองของ
ไทยจำนวน 3 ชนิดพันธุ ไดแก มะเดื่อหวา  
(Ficusauriculata), มะเด่ือปลอง (Ficushispida) 
และ มะเด่ือสาย (Ficussemicordata) พบวาสารสกัด
จากสวนยอดและผลดิบ จะใหคาการตอตาน
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 (1) ความหลากหลายของพืชดอกบรเิวณเขาหินปนู เขตหามลาสตัวปาถำ้ผาทาพล อำเภอเนินมะปราง  
  จังหวัดพิษณุโลก  

  โดยทำการสำรวจและเก็บตัวอยางพันธุพืช เพื่อนำมาจัดทำตัวอยางพรรณไมอางอิง ไดจำนวน 643 
ตัวอยาง ปจจุบันสามารถระบุชื่อไดแลว จำนวน 229 ชนิด ในจำนวนน้ีมี 5 ชนิด ซึ่งอยูในบัญชีรายช่ือพืชท่ีถูก
คกุคามของประเทศไทย ไดแก ประดับหนิ (Argostemmalobbii HOOK. F.) Canscorahexagona Kerr Dioscorearockii 

  Prain & Burkill เครือหมูปอย (Nyctocalos brunfelsiiflorus Teisjm. & Binn.) และ เปอยหิน  
(Homaliumgrabrifolium Geddes) 

 (2) โครงการพืชมีทอลำเลียงบริเวณเขาหินปูนในวนอุทยานถ้ำหลวง-
ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย  

  สำรวจและเก็บตัวอยางพรรณไมบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำ 
นางนอน จังหวัดเชียงราย สามารถรวบรวมตัวอยางพรรณไมแหงได 525 หมายเลข 
โดยมีการบันทึกขอมูลตำแหนงและภาพถายของพรรณไมไวดวย และตรวจหา 
ชือ่วทิยาศาสตรทีถ่กูตองไดทัง้หมด 117 วงศ 331 สกลุ 484 ชนดิ เปนเฟรน 14 วงศ 
21 สกุล 36 ชนิด พืชใบเล้ียงเด่ียว 14 วงศ 47 สกุล 63 ชนิด และพืชใบเล้ียงคู  
89 วงศ 263 สกุล 385 ชนิด มีพรรณไมหายาก 19 ชนิด โดยไดเก็บตัวอยาง 
พรรณไมแหงไวที่หอพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร จำนวน 1,025 หมายเลข 

 (3) โครงการความหลากหลายของพืชที่มีทอลำเลียงบริเวณเขาหินปูน
ถ้ำสะเกิน จังหวัดนาน  

  ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอยางของพืชท่ีมีทอลำเลียง เพื่อ
บันทึกขอมูลทางพฤกษศาสตร ในพื้นที่ ดอยผาขี้นก-น้ำคะ ตำบลผาชางนอย ความ
สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร พื้นที่ดอยจี๋ ตำบลยอด ความสูงจากระดับน้ำ
ทะเล 1,752 เมตรพื้นที่ผาอู ตำบลยอด ความสูงจากระดับน้ำทะเล 856 เมตร พื้นท่ี
ดอยผาหลวง ตำบลยอด ความสูงจากระดับน้ำทะเล 972 เมตร และ พื้นที่ดอยยอด 
ตำบลยอด ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร สามารถเก็บรวบรวมตัวอยางได
ทั้งสิ้น จำนวน 555 ตัวอยาง ซึ่งเปนพืชในบัญชีรายช่ือพืชท่ีถูกคุกคามของประเทศ  
(threatened plant) จำนวน 8 ชนิด 

 (4) โครงการแปลงศกึษาถาวรและโครงสรางสงัคมพชืในสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

  เพือ่จัดตัง้แปลงศึกษาถาวร ศกึษาขอมลูโครงสรางสังคมพืชตามธรรมชาติ
ภายในสวนพฤกษศาสตรฯ และเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆ ของพืชสำหรับการ
ศึกษานิเวศวิทยาพืช และติดตามการเปล่ียนแปลงอันเกิดจากผลกระทบของส่ิงแวดลอม
ในอนาคต จากการศึกษา ไดทำการเก็บขอมูลพ้ืนฐานในแปลงท่ี 2 ซึ่งเปนสังคม 
ปาเต็งรัง พบวามีจำนวนชนิดพันธุไมทั้งหมด 39 ชนิด 19 วงศ มีความหนาแนน 
398 ตน/เฮกแตร เปอรเซ็นตของพื้นที่หนาตัดตอพื้นที่แปลงเทากับ 0.24% ความสูง
ของตนไมเฉลี่ย 13.26 เมตร มีความหลากหลายของชนิดพันธุ โดยใชสมการ 

SHANNON-WIENER INDEX (SWI) มีคาเทากับ 3.08 การกระจายความถ่ีตามช้ันขนาดเสนรอบวงของตนไมเปน  
L-SHAPE แสดงใหเหน็วามีไมขนาดเล็กจำนวนมาก และจำนวนตนจะลดลงเม่ือขนาดลำตนใหญขึน้ สวนการกระจาย
ตามชั้นความสูง มีลักษณะเปนรูประฆังคว่ำ (BELL SHAPE) 
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กจิกรรมสรางและพฒันาแหลงเรยีนรูทางดานพชื 
เปนการสรางแหลงเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร โดยการรวบรวม

อนุรักษพรรณไมประจำถ่ิน พรรณไมหายาก พรรณไมใกลสูญพันธุของ
ประเทศไทย มารวบรวมจัดปลูก และจัดแสดงเปนหมวดหมูตามหลัก
อนุกรมวิธานพืช เพื่อใหความรูแกประชาชน พรอมทั้งแสดงขอมูลตนไม
ในเชิงวิชาการประกอบ อาทิ ปายช่ือชนิด วงศของตนไม นอกจากน้ี ยัง
ไดทำการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือความสวยงามดึงดูดนักทองเท่ียว และ
จัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการแกนักทองเท่ียว ปจจุบันองคการ
สวนพฤกษศาสตรฯ มีพื้นที่ดำเนินการอยู 6 แหง ดังนี้ 

 

1 สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม
ปรับปรุงพื้นที่ในการจัดแสดงพรรณไมในโรงเรือนกระจก ไดแก 

โรงเรือนพืชทนแลง โรงพืชสมุนไพร โรงเรือนสมกุง และโรงเรือนไมหายาก 
รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนเรือนรวบรวมกลวยไมไทย เพื่อจัด
ตกแตงพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบใหสวยงาม รมรื่น นาสนใจ มีความโดดเดนมากย่ิงขึ้น เพื่อสราง
บรรยากาศใหเพลิดเพลินกับการเดินชมสวน ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่บริเวณ
หนาสวน น้ำตก เสนทางเดินธรรมชาติ สวนรุกขชาติ แปลงรวบรวมพรรณ
ไมรวม และบริเวณสองขางทางภายในสวนพฤกษศาสตร ดวยการจัด
ตกแตงไมดอก ไมประดับใหมีความสวยงาม เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขา
เยี่ยมชมสวนฯ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก จัดทำจุดชมวิว หองน้ำ ปายบอกเสนทางตางๆ ใน
พื้นท่ี เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวไดอยางท่ัวถึง รวมไปถึงการพัฒนา
พื้นท่ีใหเปนแหลงเรียนรู 

โรงพืชทนแลง ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบและจัดหาพรรณไมเพิ่มเติม 
เชน อากาเว และกลุมกระบองเพชร จัดหมวดหมูกลุมพรรณไมตามสกุล
และวงศภายในโรงเรือน ตัดแตงบานบุรีแคระดานขางโรงเรือน ปรับเปล่ียน
กระถางท่ีชำรุดเสียหายของไมประจำจังหวัด และดูแล บำรุงรักษาพ้ืนที่
รอบๆ  
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โรงพืชสมุนไพร ปรับปรุงพื้นที่โรงเรือนพืชสมุนไพร เพื่อกอสรางเปนโรง EVap. เตรียมจัดแสดงพืชหินปูน  
โรงเรือนบอน ปรับปรุงพื้นที่การจัดแสดงและเพ่ิมเติมพรรณไมใหสวยงาม 
โรงสับปะรดสี ปรับปรุงพื้นที่การจัดแสดงและเพ่ิมเติมพรรณไมใหสวยงาม 
จัดแสดงพรรณกลวยไมและเฟน บริเวณพื้นที่โรงเรือนกระจกและจุดชมวิวผานนทรี 
 

2 สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำร ิ
ไดดำเนินการสำรวจรวบรวมและเพาะขยายพันธุพืชหายาก 

พืชใกลสูญพันธุ พืชทองถ่ิน พืชถูกคุกคาม พืชวงศจำป จำปา  
(MAGNOLIACEAE) วงศกระดังงา (ANNONACEAE) และพืชท่ัวไป 
เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณทรัพยากรพันธุกรรมพืช และใชในการ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายในสวนฯ พรอมท้ังไดดำเนินการ
เพาะขยายพันธุพืชที่ศักยภาพดานเศรษฐกิจ เชน กุหลาบ ซึ่งจะ 
นำมาจำหนายเพ่ือหารายไดใหกับสวนฯ 

นอกจากนี้ ไดดำเนินงานดานการพัฒนาและปรับปรุง 
แหลงเรียนรูภายในสวนฯ โดยการจัดทำเสนทางเดินไมดอกหอม 
จัดทำปายสื่อความหมาย ปายชื่อพรรณไม จัดทำจุดพักคอย อีกทั้ง
จัดกิจกรรมถายทอดความรูทางดานพืช ใหแก ผูนำชุมชน นักเรียน 
นกัศกึษา กจิกรรมปลกูตนไม โดยการสรางความรวมมอืกบัหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในทองถ่ิน ในการดำเนินกิจกรรม 
รวมถึงจัดทำเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณของสวนฯ 
จดัทำเอกสารเผยแพรทางวชิาการ จดัทำแผนควบคมุการดำเนนิงาน 
ในแตละกิจกรรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานตางๆ 
เชน การศึกษาดูงาน การอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม
บุคลากรดานพฤกษศาสตร ดำเนินงานดานการใหบริการขอมูลขาวสาร
ดานพฤกษศาสตร ดานการทองเที่ยว การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อพัฒนาสวนฯ ใหมีการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

3 สวนพฤกษศาสตรระยอง 
ดำเนินการพัฒนาสวนฯ ใหเปนแหลงเรียนรูดานพืช โดยมีภารกิจงานที่สำคัญ 4 ดาน คือ 
ดานการสำรวจ สำรวจและเก็บตัวอยางพรรณไม เพื่อนำมาศึกษาและจัดทำฐานขอมูลพรรณไมของสวนฯ 

สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรได 121 ชนิด ไมปาชายหาดได 143 ชนิด พรอมทั้งทำการเพาะขยายพันธุเพิ่มจำนวน
เพื่อการอนุรักษและเพิ่มมูลคาพรรณไมในเชิงเศรษฐกิจ 

ดานการอนุรักษวิจัย ศึกษาและรวบรวมพรรณไมทองถิ่นหายาก 57 ชนิด และเปนชนิดใหมที่เพิ่มเขามาใน
ระบบฐานขอมูล 15 ชนิด และทำการเพาะขยายพันธุไมทองถิ่นหายาก 5,238 กลา ไมทองถิ่นทั่วไป 49,661 กลา 

ดานการพัฒนาพ้ืนท่ี สรางฐานการเรียนรูภายในพ้ืนที่เกาะ 3 ฐาน ดูแลและพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ
บนเกาะ 1,000 เมตร และจัดทำเพ่ิมเติมอีก 400 เมตร ขุดลอกพ้ืนท่ีตื้นเขินตามแนวชายฝง เพ่ือใหเปนแหลง
รวบรวมพรรณไมน้ำ 825 เมตร 

การจัดทำเสนทางเดินไมดอกหอม 
ชื่อพรรณไม จัดทำจุดพักคอย อีกท้ัชื่อพรรณไม จัดทำจุดพักคอย อีกท้ัง
ดานพืช ใหแก ผูนำชุมชน นักเรียน 
ยการสรางความรวมมอืกับหนนววยยงงาานน

่ชนในทองถ่ิน ในการดำเนินนกิิจกรรม 
ระชาสัมพันธภาพลักษณของสวนฯ 
าร จดัทำแผนควบคุมการดำำเเนนนินงาน
ศักยภาพของบุคลากรในดาานนตตางๆ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กาารรออบรม
นงานดานการใหบริการขอมูลขขาวสาร
งเท่ียว กกาารรพพัฒฒนนาารระะบบบบสสาารรสสนนนนเเเททททศศศศ 
รัับบรริกการ เพพื่ออพพัฒฒนนาาสสววนฯ ใหมีการ
ปป 

อง
ใใใหหเเปปนนแแหหลลงงเรยยนนรรููดดานพช โดยยมมมภภาารรรกกกจจงานทสสำำำคคคญญ 4 ดดาานน คคออ  ใใใใหหเเปปนนแแหหลลงงเเรรียยนนรรดดานพืช โดยมมีีภภาารรกกิิจจงานทีีีี่สสสำำำำำำคคคคััญญ 44 ดดานน คคืือ
แแลละะเเกก็็บบตััวออยยยางงพพพพรรรรรรรณณณไไไมม เพืืืื่อนำมมาศศึึกกษาแแลละะจจััดดททำำฐฐฐานนขขออมมููลพพรรรรณณไไมมมขขออองงสสววนฯฯ 
ไไดด 11222111 ชนิิด ไไมปปาาาชชชาาาายยยหหหาาาาดดไไไดด 11433 ชชนนิิดดด พพรรอออมมมททั้้งงททำำกการรเเพาะะขยายยพพันนธุเพพิิ่่มมมจจจำำำนนวนน
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ดานการประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการเผยแพรใหความรูทั้งภายในและภายนอกสวนฯ 20 ครั้ง จัดวิทยากร
บรรยายใหความรู 16 ครั้ง มีผูเขาเยี่ยมชมสวนฯ ตามสถิติจำนวนผูเขาเยี่ยมชมสวน จำนวน 52,727 คน 

 

โรงเรือนเพาะขยาย โรงเรือนเพาะขยาย 

เอื้องสาย เอื้องสาย เอื้องกระ เอื้องกระ เอื้องเงิน เอื้องเงิน 

สภาพพื้นที่ชุมน้ำ บึงสำนักงานใหญสภาพพื้นที่ชุมน้ำ บึงสำนักงานใหญ  

สภาพพื้นที่ชุมน้ำ บึงสำนักงานใหญสภาพพื้นที่ชุมน้ำ บึงสำนักงานใหญ  

เสนทางศึกษาธรรมชาติ เสนทางศึกษาธรรมชาติ 

ฐานการเรียนรู ฐานการเรียนรู 
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4 สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน 
ไดดำเนินพัฒนาสวนฯ ใหเปนแหลงเรียนรูดานพืช โดยมีภารกิจงาน

ที่สำคัญ 4 ดาน คือ 
ดานการสำรวจ ไดทำการสำรวจและเก็บตัวอยางพรรณไม เพื่อ 

นำมาศึกษาและจัดทำฐานขอมูลพรรณไมของสวนฯ สำรวจและรวบรวม
พืชสมุนไพรได 67 ชนิด พรอมทั้งทำการเพาะขยายพันธุไมเพิ่มจำนวน 
เพื่อการอนุรักษและเพิ่มมูลคาเชิงเศรษฐกิจ 

นางลัดดาวัลย นางลัดดาวัลย 
สินธุรกษ สินธุรกษ 

นาวาเอกหญิงอาระยา นาวาเอกหญิงอาระยา 
อัมระปาล อัมระปาล 

นางสาวกานทชญา นางสาวกานทชญา 
เทียนแกวชญา เทียนแกวชญา 

นางสุญาณี นางสุญาณี 
เวสสบุตร เวสสบุตร 

 

5 สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย  
การพัฒนากอต้ัง “สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย” องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม เริม่กอตัง้มาแลวเปนปที ่4 (พทุธศกัราช 2552-พทุธศกัราช 2555) โดยมรีะบบการทำงานตามแผนงาน 
ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง รายงานผล และนำผลไปใชเปนแนวทางเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคการ  
จึงเห็นไดวาสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย มีการวางแผนท้ังแผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น
ตามแผนแมบท โดยตระหนักถึงเปาหมายดำเนินการตามวิสัยทัศน กลยุทธ พันธกิจ วัตถุประสงคเปนสำคัญ โดยมี
การรวบรวมพรรณไมทองถิ่นและนอกถ่ิน การใชประโยชนความรูเพ่ือการพัฒนาองคความรูดานพืช รวมถึงการแพร
กระจายความรู ดานการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนพัฒนาความกาวหนาขององคกรตอไป 

“สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย” เริ่มจัดตั้งมาแลวกวา 4 ป ในป พ.ศ.2552 ณ “ทุงทะเลหลวง” หรือ 
“อางเก็บน้ำแกมลิง” ของชาวสุโขทัย มีพื้นที่ดำเนินการ 386 ไร  
 

ดานการอนุรักษวิจัย ไดทำการศึกษาและรวบรวมพรรณไมพื้นเมืองและพรรณไมประจำถ่ิน 38 ชนิด และ
ทำการเพาะขยายพันธุไม 19,934 กลา พันธุไมทองถ่ินทั่วไป 53,526 กลา สำรวจและรวบรวมพรรณไมเขาหินปูน
ภูผามาน 

ดานการพัฒนาพื้นที่ ไดจัดสรางแลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และการเพาะเห็ดขอนขาว และพัฒนาดูแล
เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในสวนฯ และจัดทำเสนทางเดินสมุนไพรเพิ่มเติม พัฒนาพื้นที่หนาสวนฯ และ 
จัดสรางอุทยานไมดอกในพื้นที่ 2 ไร จัดทำการผลิตปุยหมักเพื่อพัฒนาพื้นที่และเปนแหลงเรียนรู 

ดานการประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการเผยแพรใหความรูทั้งภายในและภายนอกสวนฯ จำนวน 17 ครั้ง  
จัดวิทยากรนำชมสวนฯ 12 ครั้ง จัดกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 5 ครั้ง รวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก 
จำนวน 10 ครั้ง จัดโครงการฝกอบรม 2 ครั้ง มีผูเขาเยี่ยมชมสวนฯ ตามสถิติคนเขา-ออก สวนฯ 2,664 คน 
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6 สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 
ในปงบประมาณ 2555 องคการฯ อยูระหวางดำเนินการขออนุญาตใชที่ดินจากกรมปาไม โดยตองจัดทำ

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เนื่องจากพื้นที่ของโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา อยูภายใน
เขตปาสงวนแหงชาตปิาเกาะระ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบรุ ีจงัหวดัพงังา ซึง่อยูในเขตพืน้ท่ีชุมนำ้ทีม่คีวามสำคัญ
ระดับนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร และความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนเกาะ และระบบนิเวศทางทะเล อกีท้ังพัฒนาใหเปนศูนยอนุรักษพันธุพืชในระดับภูมิภาค 

กจิกรรมเผยแพรและถายทอดความรูสูประชาชน 
การเผยแพรและถายทอดความรู เปนการดำเนินงานภายใตภารกิจหลักในการเผยแพรและถายทอด 

องคความรูสูประชาชน โดยการนำองคความรูที่ไดจากการศึกษา วิจัย เผยแพรไปสูประชาชน เพ่ือใหเกิดความรัก 
และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 

1) การจัดอบรม ในหลักสูตรตางๆ 
 หลักสูตร "นักพฤกษศาสตรทองถิ่น 

รุนท่ี 17" (17th Para Taxonomy Course) เปนการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ แลกเปล่ียน
ความรูทางดานพืช และการใชประโยชนจากพืช 
ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานดานพฤกษศาสตร
และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 20-24 มกราคม 2555 ณ อาคารวิจัย
และปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนา โดยมีผูเขา
รับการอบรมจำนวน 56 คน 

นอกจากน้ี โครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร
เกาะระ พังงา ไดทำการสำรวจรวบรวมพันธุไม
ทองถ่ิน และพันธุไมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต มาทำการ
เพาะขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณ และเพื่อการ 
อนุรักษ รวมท้ังเตรียมการรองรับโครงการจัดต้ังสวนฯ
โดยใชในการตกแตงพ้ืนท่ีภายในสวน และใชในการ
จัดแสดงภายในโรงเรือน เพื่อเตรียมการสราง 
แหลงเรียนรู ศึกษาดานพฤกษศาสตรในเขตภาคใต
ของประเทศตอไป รวมท้ัง ยังไดทำการแจกจาย
พันธุไมใหกับประชาชนและหนวยงานตางๆ อาทิ
เชน ไมประดับมงคล ไมปา และผักพื้นบาน เพื่อ
สงเสริมการอนุรักษ การใชประโยชนอยางย่ังยืน 
และไดมีการสงเสริมกระบวนเรียนรูดานตางๆ แก
เยาวชน และผูสนใจ รวมท้ังเขารวมการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญตางๆ เพื่อเผยแพรใหความรู 
ทางดานพฤกษศาสตรและประชาสัมพันธ 
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 หลักสูตร "อนุกรมวิธานพืชเบื้องตน" (General 
Taxonomy Course) เปนหลักสูตรเพื่อใหความรูดานอนุกรมวิธาน
โดยเฉพาะ สำหรับผูที่ผานการอบรมเบื้องตนมาแลว หรือมีความรู
พ้ืนฐานทางชีววิทยา ใหมีความรูดานอนุกรมวิธานพืชเพ่ิมข้ึน สามารถ
นำไปถายทอดใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา หรือทำงานท่ีใชความรู
ดานอนุกรมวิธานพืชไดมากข้ึน จัดการอบรมเม่ือวันท่ี 19-23 มีนาคม 
2555 ณ อาคารวิจัยและปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนา โดยมี 
ผูเขารับการอบรมจำนวน 36 คน 

 หลักสูตรการระบุชนิดพืช (Plant Identification Course) เปน
หลักสูตรท่ีตอเนื่องจากอนุกรมวิธานพืชเบื้องตน ในการเรียนรู พัฒนา
ทักษะทางพฤกษศาสตรการระบุชื่อ ชนิดทางวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานดานอนุกรมวิธาน และเปนการชวย
เพิ่มจำนวนนักพฤกษศาสตร ซึ่งเปนกำลังสำคัญตอการศึกษาศาสตรดาน
น้ีตอไป จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 23-27 เมษายน 2555 ณ อาคารวิจัยและปฏิบัติการ 
สำนักวิจัยและพัฒนา โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน 34 คน 

 

 หลกัสตูรวาดภาพทางพฤกษศาสตร การวาดภาพทางพฤกษศาสตร
เปนการบันทึกขอมูลทางวิทยาศาสตรในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชเปนสื่อใหเกิดความ
เขาใจในรายละเอียดตางๆ ของพรรณไมไดงายขึ้น ซึ่งผูที่เขารับการอบรม 
ไดเรียนรู ฝกหัดและแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกัน โดยในการจัดอบรม
จะมีการแสดงนิทรรศการภาพวาด และสอนการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 
ที่ถูกตอง โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ โดยจัดขึ้นเม่ือวันที่ 24-25 มีนาคม 2555 
ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยมีผูเขา
รับการอบรมจำนวน 50 คน 
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 หลักสูตรถายภาพทางพฤกษศาสตร เปน
หลักสูตรท่ีผูเขารับการอบรมไดเรียนรู ฝกหัดและแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางกัน โดยในการจัดอบรมจะมีการ
แสดงนิทรรศการภาพถาย และสอนการถายภาพทาง
พฤกษศาสตรทีถ่กูตอง โดยวิทยากรผูเชีย่วชาญ โดยจดัขึน้
เม่ือวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ 2555 ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติ
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยมีผูเขา
รับการอบรมจำนวน 46 คน 

 

2) การจัดบรรยายทางวิชาการ  
 เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อมุงเผยแพรความรูและสรางความตระหนักในคุณคา ความสำคัญของการอนุรักษ

ทรัพยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 • การบริหาร จัดการการเขาถึง และแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (ครั้งที่ 1) โดย ดร.ธนิต 

ชังถาวร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 มีผูเขารวมจำนวน 57 คน 
 • การบริหาร จัดการการเขาถึง และแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (ครั้งที่ 2) โดย ดร.ธนิต 

ชังถาวร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 มีผูเขารวมจำนวน 57 คน 
 • เรือ่ง หลกัการปลกูเลีย้งกลวยไม โดย ดร.สห ตลุพงศ เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2555 มผีูเขารวมจำนวน 92 คน 
 • เรื่อง การวิเคราะหผลประโยชนและตนทุนทางเศรษฐศาสตร โดย ดร.ปยะลักษ พุทธวงศ เมื่อวันที่  

11 พฤษภาคม 2555 มีผูเขารวมจำนวน 60 คน 
 • เรือ่ง การศึกษาอตัราการอยูรอดหลังปลอยฟามุยในสภาพก่ึงธรรมชาติ-กรณศีกึษาหมูบานฟามุย ดอยปุย 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 มีผูเขารวมจำนวน 80 คน 
 • เรื่อง แผนท่ีเสนทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) โดย ดร.อุทัย เจริญวงศ เมื่อวันที่  

22 มิถุนายน 2555 มีผูเขารวมจำนวน 52 คน 
 
3) การจัดนิทรรศการ  
 จดันทิรรศการหมุนเวยีน ณ พพิธิภณัฑธรรมชาต ิสวนพฤกษศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ ในหัวขอเรือ่ง 

“ตามรอยนกัพฤกษศาสตร” จดัแสดงขึน้ระหวางเดอืนธนัวาคม 2554-เมษายน 2555 โดยการจดัแสดงบอรดเนือ้หา 
ที่ใหความรูเกี่ยวกับความสำคัญของการเปนนักพฤกษศาสตร ภายในการจัดนิทรรศการมีกิจกรรมการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูใหผูเขาเยี่ยมชมไดเพิ่มทักษะในดานตางๆ เพื่อใหไดรับความรูในเนื้อหาที่จัดแสดงไปพรอมกัน  
มีผูเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 10,137 คน 
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 “ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” จัดแสดงข้ึนระหวางเดือนมิถุนายน 2555-ตุลาคม 2555 โดยการ 
จัดแสดงนิทรรศการเน้ือหาท่ีใหความรูเก่ียวกับความสำคัญของปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ภายในนิทรรศการ 
มีกิจกรรมการสงเสริมกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเขาเย่ียมชมไดรับความรูในเน้ือหาที่จัดแสดงไปพรอมกัน โดยมี 
ผูเขาเย่ียมชมนิทรรศการครั้งนี้ทั้งหมด 10,039 คน  

 
 จัดนิทรรศการภายนอก ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานพันธมิตร ในงานสำคัญๆ ดังนี้ 
 “การนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) ระหวางวันที่ 24-28 

สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ โดยเครือขายระบบวิจัย และ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ถือเปนเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความรวมมือของเครือขายระบบวิจัย 
ทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยท่ีมีคุณภาพในเวทีระดับชาติ โดยองคการสวนพฤกษศาสตร  
ไดนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคนิทรรศการและภาคการประชุมในหัวขอ “การอนุรักษฟามุยแบบบูรณาการ-
กรณีศึกษาฟามุย” ซึ่งเปนแผนงานวิจัยที่ อ.ส.พ. เสนอผาน วช. และไดรับการสนับสนุนใหดำเนินงานในระยะท่ี 1 
ปงบประมาณ 2553-2554 และระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2555-2556 ซึ่งการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการเปนการ
นำเสนอผลงาน ภายใต Theme “งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว” 

 การประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน” ครั้งที่ 1 (The 1st 

International Symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) ในระหวางวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม โดยองคการสวนพฤกษศาสตร ไดจัดนิทรรศการในหัวขอ “พืชภูมิปญญา 
คณุคาทีถ่กูลมื” นำเสนอพันธุพชืพืน้บาน ซึง่เปนพชืทีเ่กีย่วของกบัภมูปิญญาพ้ืนบานดานการใชประโยชน อาท ิพชือาหาร 
พืชสมุนไพร พืชเสนใย โดยเสริมในเร่ืองของวิถีชีวิตและการแตงการของลัวะ รวมท้ัง ฉากและองคประกอบตางๆ  
ที่จำลองบรรยากาศของชนบทเขามาประกอบการนำเสนอ 

 

 4) ความรวมมือทางวิชาการ 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

ดานพฤกษศาสตร และเตรียมความพรอมสูการเปน
ศูนยกลางทางวิชาการดานพฤกษศาสตรของประเทศ 
องคการฯ จึงไดดำเนินการสรางความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานพันธมิตรจากทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ดังนี้ 

  • การรวมออกสำรวจพันธุไม กับ
เครือขายพันธมิตรตางประเทศ  

   จำนวน 3 ครัง้ ไดแก มหาวทิยาลยั
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค (University of 
Copenhagen, Denmark) สวนพฤกษศาสตรคิว  
สหราชอาณาจักร (Royal Botanic Gardens, Kew, 
UK) และสวนพฤกษศาสตรมากิโนะ ประเทศญี่ปุน  
(The Kochi Prefecture Makino Botanical Garden, 
Japan) รวมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 
(University of Tokyo, Japan) 

ุ
ที่จำลองบรรยากาศของชนบทเขามาประกอบการนำเสนอ 
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 5) การจัดประชุมทางวิชาการ 
  • การรวมจัดประชุมทางวิชาการระดับนานา

ชาติ องคการฯ รวมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุม
นานาชาติไลเคน (International Lichenology : The 7th IAL 
Symposium, Bangkok, Thailand; Lichens : from genome to 
ecosystems in a changing world) ระหวางวันท่ี 9-13 มกราคม 
2555 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ และระหวางวันที่ 
14-17 มกราคม 2555 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ เชียงใหม 

 

  • การรวมวเิคราะหพนัธุไม ไดรวมวิเคราะห
พนัธุไมรวมกบัเครอืขายพนัธมิตรตางประเทศ จำนวน 3 ครัง้ 
ไดแก สวนพฤกษศาสตรคิว สหราชอาณาจักร (Royal Botanic 
Gardens, Kew, UK) พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยโตเกียว 
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญ่ีปุน (The Kyoto University 
Museum, Kyoto University, Japan) และ Botanische 
Staatssammlung München, Germany 

 
  • การแลกเปล่ียนตัวอยางพรรณไมแหง 
   - ไดรับตัวอยางจากการแลกเปล่ียนรวม 

1,996 ตัวอยาง จากสวนพฤกษศาสตรคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน (Kunming Institute of Botany, 
P.R. China (KUN)) สวนพฤกษศาสตรมากิโนะ ประเทศญ่ีปุน (Kochi Prefectural Makino Botanical Garden, Japan 
(MBK)) มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU) หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (BKF) และ 
สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร ประเทศสิงคโปร (Singapore Botanic Gardens, Singapore (SING))  

   - ไดใหตัวอยางเพื่อการแลกเปลี่ยนรวม 2,926 ตัวอยาง ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU)  
สวนพฤกษศาสตรมากิโนะ ประเทศญี่ปุน (Kochi Prefectural Makino Botanical Garden, Japan (MBK)) พิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน (Kyoto University Museum, Japan (KYO)) สถาบันวิจัยปาไมมาเลเซีย ประเทศ
มาเลเซีย (Forest Research Institute Malaysia, Malaysia (KEP)) สวนพฤกษศาสตรสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, P.R. China (HITBC)) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม (CMU)  
หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (BKF)  
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 6) การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 2 ครั้ง ไดแก  
  • การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The 15th 

Flora of Thailand Meeting) ในระหวางวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด จังหวัดเชียงใหม 
โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร ในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

   1) Charun Maknoi : The genus Stahlianthus Kuntze (Zingiberaceae) in Thailand 
   2) Ratchada Pongsattayapipat and Prachya Srisanga : Queen Sirikit Botanic Garden 

Herbarium (QBG), progress and contribution on species diversity for flora of Thailand 
   3) Angkana Inta and Wittaya Pongamornkul : Ethnobotany of the tribal communities in Pang 

Mapha, Mae Hong Son 
   4) Hubert Kurzweil, Somran Suddee and Piyakaset Suksathan : A study of the conservation 

status of the Thai species of the genus Calanthe (Orchidaceae) 
   5) Piyaporn Saensouk, Piyada Theerakulpisut, Achra Thammathaworn, Surapon Saensouk 

and Charun Maknoi : Palynology of the genus Curcuma L. (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand 
   6) Prachya Srisanga : The Violaceae in Thailand 
 
   - นำเสนอผลงานโดยการบรรยาย ในหัวขอเรื่อง ดังนี้ 
    1) Henrik Balslev, Chusie Trisonthi, Kamonate Srithi, Kornkanok Tangjitman, Angkana 

Inta, Arunothai Jampeton and Woranuch La-ongsri : Collaboration between Chiang Mai and Aauhus Universities 
    2) Paul Wilkin, Piyakase Suksathan, Kaweesak Keeratikiat, Peter van Welzen and 

Justyna Wiland-Szymanska : The Diversity of Dracaena L. in Thailand 
    3) Saroj Ruchisansakun, Thaya Jenjittikul, Piyakaset Suksathan, Jiranan Techaprasarn 

and Pramote Triboun : A preliminary study on the molecular phylogeny of Balsaminaceae in Thailand 
    4) George Staples, Somran Suddee, and Piyakaset Suksathan : Conservation for rare 

Thai Convolvulaceae 
    5) Piyakaset Suksathan and Pramote Triboun : Balsaminaceae of Thailand 
 
  • การนำเสนอผลงานในการประชุมกลวยไมโลก ครั้งท่ี 20 (The 20th World Orchid Conference) 

ระหวางวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2554 ณ สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร ประเทศสิงคโปร (Singapore Botanic Garden, 
Singapore) โดย ดร.สันติ วัฒฐานะ นำเสนอในหัวขอเรื่อง “Biology of the Threatened Terrestrial Orchid Genus 
Sirindhornia” 

 
 7) การเผยแพรผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยดานพฤกษศาสตร 
  • เผยแพรในวารสารสากล จำนวน 13 เรื่อง ไดแก 
   1) Harwood, B. & Tathana, N. 2011. The new Casearia (Salicaceae) species from Thailand, 

and notes on Caesearia grewiifolia var. gelonioides. Thai Forest Bulletin (Botany) 39: 23-27. 
   2) Williams, C. & Watthana, S. 2011. Report on a fieldtrip to the forests of northern 

Thailand to witness vibrant Habenaria species in their natural habitats. The Orchid Review Dec: 206-213. 
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   3) Plant R. A., Surin, C., Saokhod, R., & Srisuka, W. 2012. Elevational Gradients of 
Diversity and Species Composition of Hemerodromiinae (Diptera : Empididae) at Doi Inthanon, Thailand : 
Has Historical Partitioning between Seasonally Dry Lowland and Aseasonal Moist Mountain Forests Contributed to 
the Biodiversity of Southeast Asia?. Tropical Natural History 12(1): 9-20. 

   4) Maknoi, C., Siriruksa, P. & Larsen, K. 2011. Curcuma bella (Zingiberaceae), a new 
species from Thailand. Thai Journal of Botany 3(2): 121-124. 

   5) Panyaphu, K., On, V. T., Sirisa-ard, P., Srisa-nga, P., ChansaKaow, S. & Nathakarnkitkul,  
S. 2011. Medicinal plants of the Mien (Yao) in Northern Thailand and Their potential value in the primary 
healthcare of postpartum women. Journal of Ethnopharmacology 135(2011): 226-237. 

   6) Nontachaiyapoom, S., Sasirat, S. & Manoch, L. 2011. Symbiotic seed germination of 
Grammatophyllum speciosum Blume and Dendrobium draconis Rchb. f., native orchids of Thailand. Scientia 
Horticulturae 130(2011): 303-308. 

   7) Malicky, H. & Silalom, S. 2012. Eine neue Gattung und vier neue Arten von Trichopteren 
aus Thailand. Braueria (Lunz am See, Austria) 39: 22-24.  

   8) Srithi, K., Trisonthi, C., Wangpakapattanawong, P., Srisa-nga, P., and Balslev, H. 2012. 
Plant Diversity in Hmong and Mien Homegardens in Northern Thailand. Economic Botany 66: 192-206. 

   9) Srisawat, T., Thipnetr, S., & Maknoi, C. 2012. A preliminary study of leaf morphology 
and flow cytometry in the Vatica diospyroides Symington, endangered medicinal plant of Peninsular Thailand. 
Journal of Medicinal Plants Research 6(20): 3681-3688.  

   10) Kidyoo, M. & Watthana, S. 2012. Hoya l ithophytica sp. nov. Apocynaceae : 
Marsdenieae), from western Thailand. Nordic Journal of Botany. 30(5): 578-584.  

   11) Srisanga, P. & Trisonthi, C. 2012. Helicia pyrrhobotrya Kurz (Proteaceae), a new record 
for Thailand. Thai Journal of Botany 4(1): 95-97.  

   12) Watthana, S. 2012. The genus Agapetes D. Don ex G. Don (Ericaceae) in Thailand. 
Thai Journal of Botany 4(1): 99-116.  

   13) Tharawoot, T., Samyam, W. & Vassabutr, S. 2012. Colchicine induced polyploidy in in 
vitro culture of Impatiens patula Craib. Thai Journal of Botany 4 (Special Issue): 75-80. 
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  • เผยแพรบทความทางเว็บไซตขององคการฯ จำนวน 18 เรื่อง ไดแก 
   1) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการอนุรักษพืช : โดย นางสาวนภัสพร พันธุทอง  
   2) ผลของระดับความเขมขนอาหารสูตร Vacin & Went (VW) ตอการเจริญเตบิโตของตนกลาฟามุย : 

โดย นางสาวกนกวรรณ คำหลา และนางสาวสุจินดา สอนพูด  
   3) พืชพื้นบานของชาวชอง : โดย นายกิตติพงษ เกิดสวาง 
   4) การขยายพนัธุกดูตนกานหนามโครงการขยายพนัธุเฟนหายากและเฟนเฉพาะถิน่ของไทยบางชนดิ

ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ In vitro propagation of some rare and endemic Thai ferns for conservation : 
โดย นางสุญาณี เวสสบุตร นายปยเกษตร สุขสถาน และนางสาวพัชรภา คลามทิม 

   5) การศึกษาราไมคอรไรซาเพือ่การอนุรกัษกลวยไม : โดย นางสาวสาวิตร ีสระศรีรตัน และนางสาว
อัญฑิกา สวัสดิ์วนิช 

   6) ตามรอยนักพฤกษศาสตร ณ เขตหามลาสัตวปาถ้ำผาทาพล : โดย นายภาณุพล จังคศิริ 
   7) เกบ็ไอหมอก...ชมดอกไม...เสนทางสบาย (จรงิหรอื)...ความงามสุดแสนโรแมนติก : โดย นายภาณุพล 

จังคศิริ  
   8) เมื่อกระโถนฤๅ ษีบานที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ : โดย นางสาวรัชดา  

พงษสัตยาพิพัฒน  
   9) แปลงศกึษาพชืถาวรในสวนพฤกษศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ : โดย นายจรัญ มากนอย และ

นางถวิกา คำใบ  
 
   10) 20 ป อ.ส.พ. บนเสนทางสูสวนพฤกษศาสตรชั้นนำของเอเชียอาคเนย : โดย นางสาวรัชดา 

พงษสัตยาพิพัฒน 
   11) หมหมอก กอดหนาว ดูดาวบนถ่ินสมรภูมิ สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลาในพระราชดำริ :  

โดย นายภาณุพล จังคศิริ 
   12) บันทึกนักเดินทาง สำรวจพรรณไมพมา ณ อุทยานแหงชาตินัทมาทัง : โดย นายปรัชญา ศรีสงา 
   13) องคการสวนพฤกษศาสตร รวมเผยแพรคุณคาพรรณไมไทย ในงานวันเกษตรแหงชาติ :  

โดย นางสาวเรียมฤทัย ไชยซาววงศ 
   14) ไปกับหิ่งหอย : โดย นางสาวสุนันทา พิละกันทา และนายสมยศ ศิลาลอม 
   15) ฟามุย : ราชินแีหงดอกไมปา เปดประตไูขความลับสูการสบืทอดเผาพนัธุ : โดย นางสาวกนกอร 

ศรีมวง นายสันติ วัฒฐานะ และนายอุดมศิลป กุณะ 
   16) การสงเสรมิการอนุรกัษกลวยไมฟามุย หมูบานนำ้สอม จงัหวดัแมฮองสอน : โดย นายอุดมศลิป 

กุณะ นางสาวกนกอร ศรีมวง และนายสันติ วัฒฐานะ 
   17) ตามรอยนักพฤกษศาสตร ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน : โดย นายภาณุพล จังคศิริ  
   18) แมลงชนดิใหมในอันดิบดพิเทอรรา (Order Diptera) ทีเ่ล็กท่ีสดุในโลก (World 's Smallest Fly) : 

โดย นางสาวชญาณิศวร สุรินทร นายเรวัตร เสาขอด และ นายสมพงษ ธงขาว 
 
หองสมุดสงา สรรพศรี เปนแหลงความรูที่มากดวยเอกสาร หนังสือ ตำรา และสิ่งพิมพทางวิชาการดานพืช 

ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงเอกสารตำราในสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพียงพอแกการบริการนักเรียน นักศึกษา และ
นักวิชาการ ในสาขาท่ีเกี่ยวของ ไดศึกษาหาขอมูลและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศตางๆ เพื่อประโยชนทางวิชาการ 
โดยไดรวบรวมหนังสือไวมากกวา 9,117 เลม 
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กจิกรรมบรหิารจดัการและพัฒนาสมรรถนะองคกร 
Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤ �¡Ã 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร :  
 องคการฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายใหระบบสารสนเทศดานการบริหาร
ภายในองคกรมีประสิทธิภาพครอบคลุมการดำเนินงานในทุกๆ ดาน 
ซึ่งในปจจุบัน องคการฯ ไดเริ่มมีการจัดวางระบบ Back Office เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงาน และสอดคลองกับระบบ ระเบียบ แนวทาง
การปฏิบัติขององคกร โดยไดนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
มาใชในการปฏิบัติงานดานเอกสาร ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวก
ดานการทำงาน และลดขั้นตอนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ี องคการฯ ยังไดทำการประเมินศักยภาพการพัฒนาระบบ
อยางตอเนื่อง โดยไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารองคกร เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองคกร ใหสามารถสนับสนุน
การดำเนนิงานภายใน และสนบัสนนุการตดัสนิใจของผูบรหิารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อตอบสนองการดำเนินงาน การบริการประชาชน
อยางเพียงพอและทั่วถึง โดยมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 1) พัฒนา ปรับปรุง และ Implement ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนดาน 
  • การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ เชน ระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส ระบบสำรองขอมูล 
  • การบริหารความเส่ียง 
  • การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2) พัฒนา ปรับปรุง และ Implement ระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการ 
  • ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร  
  • ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร 
 3) มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรยีนรู (Learning Organization) 
 
• การบริหารจัดการความเส่ียง :  
 สงเสริมใหนำระบบการบริหารจัดการความเส่ียงมาใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาสมรรถนะดานการ

บริหารจัดการ เพื่อชวยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงตางๆ ใหอยูในระดับท่ียอมรับได ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. ไดมีการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดำเนินงาน 
ขององคการฯ บรรลุตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทุกกลุม จึงไดกำหนดนโยบายไว ดังนี้ 

 1) จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง ภายใตกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปน
มาตรฐานเดียวกันตามคูมือฯ เพื่อปลกูฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ 

 2) บริหารความเส่ียงภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 
 3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพือ่ใหเกดิความรวดเร็วในการประมวลผล การรายงาน และการส่ือขอความ 
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 4) ติดตามและประมวลผล พรอมทบทวนแผนบริหารความเส่ียงอยางนอยทุกไตรมาส 
  โดยไดดำเนนิการจัดประชมุคณะทำงานเปนประจำทกุเดือน การทบทวน ปรับปรุงคูมอืบรหิารความเส่ียง 

และจัดอบรมบุคลากรเพื่อสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการบริการความเสี่ยง อีกท้ัง มีการติดตามผล 
การบริหารความเสี่ยงขององคการฯ เปนประจำทุกไตรมาสอีกดวย 

 
• พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร EVM :  
 จากนโยบายของกระทรวงการคลังท่ีจะพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมคีวามเขมแข็ง มกีารปรับปรุงองคกรใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง สามารถแขงขันกับองคกรเอกชนได จึงมีแนวคิดท่ีใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารงาน
เพ่ือมุงเนนการสรางมูลคาใหกับองคกร (Value Creation) โดยกระทรวงการคลังมีแนวทางท่ีจะสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจ 
มีการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา จึงกำหนดเปนนโยบายใหรัฐวิสาหกิจนำระบบ Economic Value Management 
มาใชในการบริหารจัดการ โดยแบงเปน 3 ระยะ ตั้งแตป 2555-2557 ดังนี้ 

 

 โดยในป 2555 องคการฯ ไดเตรียมความพรอม โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานพรอมจัดตั้งคณะทำงาน 
และสรางความรู ความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ EVM โดยการจัดสงบุคลากรในระดับผูบริหารเขาอบรม เพื่อ
ใหทราบเกี่ยวกับแนวคิดระบบ EVM ระบบ Balanced Scorecard (BSC) หลักการของ Financial และ Operational 
Driver Tree ฝกอบรมคณะทำงานเร่ืองการวัดคา Economic Profit (EP) การคำนวณอัตราตนทุนเงินทุน การกำหนด
นโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี และสรางความรู ความเขาใจในเบื้องตนใหแกพนักงานทั่วทั้งองคการฯ 

 
• จัดทำแผนยุทธศาสตร :  
 ในปงบประมาณ 2555 องคการฯ ไดดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร โดยมีการมอบ

นโยบายของผูบริหารระดับสูงไปสูผูบริหารระดับตนและระดับกลาง จัดใหมีการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนและ
กำหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตรดานตางๆ กลยุทธในการดำเนินงานใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
และใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในระยะ 5 ป (ป 2556-2560) ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือให
บรรลุตามเปาหมาย โดยไดกำหนดวิสัยทัศนไว 3 ชวงระยะเวลาประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 วิสัยทัศน องคการฯ ไดกำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตร 3 ชวง ดังนี้ 

ระยะที่ 1 : มีความรู ความเขาใจ 
ระบบ EVM และพัฒนาการวัดคา 

Capital Charge 

ระยะที่ 2 : มีการประยุกตใชและมี
แนวทางการเชื่อมโยงหลักการ EVM 
กับการบริหารจัดการขององคกร 

ระยะที่ 3 : การปลูกฝง 
และดำเนินการอยางตอเนื่อง 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

Leading Botanical Garden  

of Thailand เปนสวนพฤกษศาสตร 
ชั้นนำในประเทศไทย และกาวสูการ

เปนท่ีรูจักใน SE-Asia 

Outstanding Botanical Garden  

in SE-Asia เปนที่รูจักและยอมรับ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และมีทิศทางกาวสู Asia 

Outstanding Botanical Garden  
in the World เปนที่รูจักและยอมรับ

ในภูมิภาคเอเชีย และการเขาสู 
ในระดับโลก 

ป 2556-2558 ป 2559-2561 ป 2561 เปนตนไป 
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 ยุทธศาสตร เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายในการพัฒนาทั้ง 3 ชวงระยะเวลา องคการฯ จึงได
กำหนดแผนยุทธศาสตรไว ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสวนสวยแหงการเรียนรูคูความเพลิดเพลิน (Garden of Edutainment) 
 ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมกระบวนการเรียนรู เผยแพร และถายทอดองคความรูสูประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 : ศึกษา วิจัย และพัฒนาพรรณพืช เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมภาพลักษณและพัฒนาธุรกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาใหเปนองคกรท่ีรักษาส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม (Green & Clean  

Organization) 
 ยุทธศาสตรที่ 6 : เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 
 
• การจัดทำ Benchmarking :  
 ในป พ.ศ. 2555 องคการฯ ไดดำเนินการเปรียบเทียบรอย (Benchmarking) โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูล

การดำเนินงานขององคกรในดานตางๆ ไดแก หอพรรณไม หองปฏิบัติการ พิพิธภัณฑ พ้ืนที่จัดแสดงพันธุไม เชน 
โรงเรือนกระจก และแปลงจัดแสดงพันธุไมกลางแจง เปนตน การดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตรดานพื้นที่ กิจกรรม 
บุคลากร และการดำเนินงานดานการตลาด/การประชาสัมพันธ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบการดำเนิน
งานในแตละดานระหวาง อ.ส.พ. กับองคกรที่เปนเลิศ ดังนี้ 

 1) หอพรรณไม ใชรูปแบบการเทียบรอยเปรียบเทียบกับหอพรรณไมแหงสถาบันวิจัยปาไมมาเลเซีย  
(Forest Research Institute Malaysia Herbarium) ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากหอพรรณไมแหง สถาบันวิจัยปาไม
มาเลเซีย เปนหนวยงานที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับหอพรรณไมขององคการฯ และเปนหอพรรณไมที่มีการ
ดำเนินงานในระดับชาติ (National Herbarium) มีจำนวนตัวอยางพรรณไมมากกวา 250,000 ตัวอยาง มีผลงาน 
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง และเปนที่รูจักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 2) หองปฏิบัติการ ใชรูปแบบการเทียบรอยยุทธศาสตร กับ South China Botanical Garden : SCBG 
และ Kings Park Botanic Garden 

 3) พพิธิภณัฑธรรมชาต ิใชรปูแบบการเทียบรอยกระบวนการเปรียบเทียบกบัพิพธิภณัฑสรินิธร กรมทรพัยากร 
ธรณี 

 4) พื้นที่จัดแสดงพันธุไม ใชรูปแบบการเทียบรอยผลผลิต เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการ
ตกแตงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร โดยทำการเปรียบเทียบกับสวนพฤกษศาสตรสิงคโปร (Singapore Botanic Garden) 
ประเทศสิงคโปร 

 5) การดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตรทางดานกระบวนการพัฒนาบุคลากร ใชรูปแบบการเทียบ
รอยยุทธศาสตรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 6) การดำเนินงานดานการตลาดและการประชาสัมพันธ ใชรูปแบบการเทียบรอยยุทธศาสตรทำการ
เปรียบเทียบกับองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถมัภ 

 
• การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร :  
 โดยสงเสรมิใหมกีารดำเนินงานแบบบูรณาการรวมกนั จดัอบรม/สมัมนาเชิงปฏบิตักิาร เพ่ือปรับกระบวนทัศน

ในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ และสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น เพื่อเสริมสราง
ประสบการณ และนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานขององคการฯ นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
ดานการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตรในประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนความรู และเพ่ือการใชทรัพยากรรวมกัน 
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• ศูนยบริการประชาชน :  
 ศูนยบริการประชาชนถือไดวาเปนชองหน่ึงท่ีจะทำใหประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ

ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัองคการสวนพฤกษศาสตร โดยเฉพาะบรกิารขอมลูทางดานพฤกษศาสตร และสาขาวชิาการตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตางๆ ของสวนพฤกษศาสตร และเปนชองทางในการ
รองเรียนเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกดาน ทั้งนี้ ยังเปนแนวทางอันที่ที่จะผลักดันใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
ทางดานพฤกษศาสตร (Learning Society) และการนำความรูจากภาครัฐไปใชประโยชนในภาคเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการฯ จึงไดจัดตั้งศูนยบริการประชาชนข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเปนศูนยกลางในการติดตอ
สือ่สาร รบัเรือ่งราวรองทกุข และเชือ่มตอความรู ความเขาใจ ตลอดจนการใหบรกิารขอมลูขาวสารท่ีถกูตองสูประชาชน
อยางเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธิภาพ โดยการนำส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Interactive มาในพืน้ทีจั่ดแสดงพรรณไม 
เพื่อเผยแพรความรูแกประชาชน สรางความนาสนใจ นาตื่นเตน และดึงดูดเยาวชนรุนใหมใหสนใจศึกษาพรรณไม
มากยิ่งขึ้น และทำการพัฒนาหนาโฮมเพจใหมีความทันสมัย งายตอการเขาถึง และการสืบคนขอมูล รวมถึงขยายการ
ใหบริการแกประชาชนใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
• การศึกษาดูงานประเทศอังกฤษและเนเธอรแลนด :  
 คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตรเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการสวนพฤกษศาสตรในระดับสากล 

จำนวน 5 แหง คือ Leiden Botanic Garden งาน Floriade World Horticaltural Expo 2012 ประเทศเนเธอรแลนด 
Royal Botanic Garden Kew, EDEN Project และ The Lost garden of Heligan ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อ
สงเสริมการกำกับดูแล และกำหนดทิศทาง และนโยบายในการผลักดันใหองคการฯ กาวไปสูในระดับสากล รวมถึง
การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการระหวางองคการสวนพฤกษศาสตรกับสวนพฤกษศาสตร 
ที่มีชื่อเสียงของโลก  

 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨  
• การพัฒนาผลิตภัณฑ :  
 ดำเนินการผลิตสินคาเพื่อจำหนาย คิดคนผลิตภัณฑ เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงประสาน

การผลิตใหไดตรงตามรูปแบบและเปาหมายที่ตั้งเอาไว อีกทั้งยังผลิตสินคา พรอมทั้งคัดสรรสินคาใหมีคุณภาพนำไปสู
การจัดหารายไดใหเพิ่มมากข้ึน โดยในปงบประมาณ 2555 สวนผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑไดผลิตสินคาตางๆ ดังนี้  
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 สนิคาใหม จำนวน 8 รายการ ไดแก ปฏทินิ ไดอาร่ี เส้ือยดื โปสการด สมดุฉกี แกวมคั หนงัสือกลวยไมเลม 2 

 สนิคาเดมิ จำนวน 8 รายการ อาทิเชน เส้ือผาปาน แกวมคั สมดุฉกี เส้ือโปโล อ.ส.พ. เส้ือมอฮอม รวมทัง้ 
คัดสรรสินคานำมาฝากวางจำหนายจากภายนอก คดสรรสนคานำมาฝากวางจำหนายจากภายนอก 
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• การสงเสริมการขาย :  
 โดยการนำสินคาจำหนายและรวมจัดแสดง

สินคากับกลุมพันธมิตรทองเท่ียว จำนวน 10 คร้ัง อาทิ
เชน งานฟลอราเซ็นทรัลโรบินสัน งานราชพฤกษ งาน
วันเด็กแหงชาติ ณ สวนสัตวเชียงใหม งานรมบอสราง 
งานชางไทย ปางชางแมสา งานนวัตศิลป งานคีตา
ลานนา งานประกวดลาบเมือง งาน UNWTO ราชพฤกษ 
งานมหกรรมนวัตกรรมธุรกิจการตลาดทองเท่ียว 

 
• การจัดโปรโมชั่นรวมกับพันธมิตรธุรกิจ :  
 โดยการเขารวมจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง 

ไดแก งาน MTF เขารวมงาน “มหัศจรรยทองเท่ียว 
เชิงนิเวศและผจญภัย” รวมบริษัท ออโตบิซิเสทเวิรค 
จำกัด จัดงาน “คาราวาน-แรลล่ี เที่ยวทำดีถวายแม” 
และใหบริการดานสถานที่ในการจัดงานดังกลาว 
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¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
ไดตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม อันจะสงเสริม

สนบัสนนุใหองคกรมกีารกำกบัดูแลทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม ภายใตหลกัจรยิธรรมและควบคูไปกบั
การใสใจและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดวยความสามัคคี รวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายในองคกร เพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจ อ.ส.พ. ในดานการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ใหเกิดผลลัพธจากการดำเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร มุงพัฒนาใหเปนองคกรที่รักษาส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม คณะอนุกรรมการฯ จึงไดกำหนด
นโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม สำหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
องคการสวนพฤกษศาสตร โดยยึดหลักตามแนวปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานสากล วาดวยความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ISO 26000 ขององคการมาตรฐานสากลระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization  
for Standardization : ISO) 

 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ � Œ́Ò¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á 
“อ.ส.พ. มุงทำงานดานแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล” 
 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á 
1. สงเสริมใหมีการบริหารกิจการที่ดี มีความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความสามัคคี เคารพศักดิ์ศรีของคนในองคกร มีจริยธรรม และคุณธรรม 
3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เพื่อ

เปนประโยชนตอองคกรอยางยั่งยืน 
4. สงเสริมและสนับสนนุการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและชุมชน 
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และละแวกใกลเคียงใหมีความเปนอยูที่ดี 
6. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน ตามภารกิจ หนาที่ขององคกร 
7. สงเสริมและพัฒนาความรูดานพฤกษศาสตรแกประชาชน 
8. ดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม “CSR” ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� : ¾Ñ²¹ÒãËŒà»š¹Í§¤ �¡Ã·ÕèÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 
กลยุทธที่ 1 เนนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษดินและ 

น้ำดวยหญาแฝก โครงการศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของห่ิงหอย การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือรวมเผยแพร
และราชกรณียกิจ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

กลยุทธที่ 2 สรางจิตสำนึกใหบุคลากรใหมีสวนรวม ในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่รักษาสิ่งแวดลอม
และรับผิดชอบตอสังคม  

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางความรักและความตระหนักในความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมใหแกประชาชน 

 ¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ
Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á (CSR)

â´Â¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
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อ.ส.พ. รวมกับชุมชนหมูบานมงดอยปุยรวมกับปลอยกลวยไม
ฟามุยคืนสูปาธรรมชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นางลัดดาวัลย 
สินธุรักษ กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร ประธานคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม พรอมคณะผูบริหาร บุคลากร
องคการฯ ผูแทนหนวยงานตางๆ ผูนำชุมชน และประชาชนในหมูบานมง 
ดอยปุย รวมกันปลอยกลวยไมฟามุย คืนสูปาธรรมชาติ ในโครงการทำดี
ถวายพอของแผนดิน ณ หมูบานมงดอยปุย จังหวัดเชียงใหม เพื่อรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย โดยการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสราง
เครือขายความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืนมีผูเขารวม
กิจกรรมกวา 300 คน 

 

อ.ส.พ. รวมกับชุมชนฟนฟูระบบนิเวศปา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 องคการฯ โดยสวนพฤกษศาสตร
บานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ รวมกับสวนราชการอำเภอชาติตระการ กลุมวิสาหกิจชุมชนบานน้ำจวง กลุม
เพื่อนสามจังหวัด บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอเปอเรชั่น จำกัด โรงเรียนบานน้ำจวง ชุมชนบานน้ำคับ บานน้ำจวง และ
ราษฎรชาวไทยภูเขาเผามง จัด โครงการคอคนืถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีนางลัดดาวัลย สินธุรักษ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับ
ดูแลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดมอบตนคอและหนังสือพรรณไมเทิดไทองคราชันใหแกผูนำชุมชน และ
รวมปลูกตนคอ ณ ปาชุมชนบานน้ำจวง ในพื้นที่ 14 ไร เพื่ออนุรักษตนคอ ซึ่งเปนพืชที่มีความสำคัญตอระบบนิเวศ
ปาดิบแลง และถือไดวาเปนดัชนีพันธุพืชท่ีขึ้นในปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ นอกจากน้ียังเปนพืชท่ีสามารถนำมา 
ใชประโยชนไดเกอืบทกุสวนอกีดวย และเปนการฟนฟรูะบบนิเวศ และอนรุกัษทรพัยากรปาไมใหคงความอดุมสมบรูณ
สืบไป 
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â¤Ã§¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÑÇãËÁ‹ãÊã¨ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ CSR 
องคการสวนพฤกษศาสตรไดตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับ

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) การใสใจดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรพรรณพืช
ไทยสูการเผยแพรความรูสูประชาชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ อันนำไปสูการอยูรวมกันของ
สังคมอยางมีความสุข 

โครงการ CSR องคการสวนพฤกษศาสตร จึงเกิดขึ้นเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหสังคมทุกภาคสวนไดเขารวม
กิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย การสงเสริมกระบวนการเรียนรูดานพืชควบคูไปกับการมีสวนรวม
ของประชาชนสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณคายิ่งของประเทศ 

เพื่อเปนการเปดโอกาสการเรียนรูเรื่องพรรณพืชไทย สูกลุมผูดอยโอกาสทางสังคมและผูสูงอายุ และเปนการ
เผยแพรความรูทางดานพืช สูการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย อีกท้ังเปนการแสดงความรับผิดชอบ 
ตอสังคมขององคการสวนพฤกษศาสตร โดยมีโครงการตางๆ ดังนี้ 

1. โครงการ Love and learn (CSR) กลุมผูสูงอายุ 

2. โครงการแววเสียงไพรในใจฉัน (CSR) 
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3. โครงการครอบครัวใหมใสใจส่ิงแวดลอม (CSR) 

รวมปลูกตนไมบริเวณทางข้ึนศูนยฝกอบรม  
องคการสวนพฤกษศาสตร เนื่องใน งานวันสิ่งแวดลอมโลก  

Œ́Ò¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇáÅÐ¤×¹¤ÇÒÁÊÁ´ØÅã¹¸ÃÃÁªÒμ Ô 

สิ่งแวดลออมมโโลลกก  

รวมปลูกตนไมบริเวณสวนสมุนไพร  
สวนพฤกษศาสตรเมืองพลขอนแกน  
อำเภอพล จังหวัดขอนแกน 
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ปลูกตนไม วัดปาศิริมังคลาราม  
บานโนนศาลา-โนนหอม ตำบลกานเหลือง  

อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

รวมปลูกตนไม บริเวณพื้นที่ชุมน้ำบึงหนองจำรุง สวนพฤกษศาสตรระยอง 

ปลูกตนคอ บริเวณพื้นที่ปาชุมชนบานน้ำจวง  
ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ  

จังหวัดพิษณุโลก 
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¡ÒÃÊ×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ 

จัดงานวันสถาปนาองคการฯ กาวเขาสูปที่ 20  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 

มหกรรมลาบเมืองเชียงใหม วันที่ 21 เมษายน 2555 

เทศกาลตนไมกบัวฒันธรรม จดักจิกรรม ชุมฉ่ำ 
ปใหมเมืองต๋ีสวนพฤกษศาสตร  โดยจัดแขงขัน
ประกวดอาหารพ้ืนเมือง ตกแตงขันโตก 
ดวยพืชผักสมุนไพรและเคร่ืองเคียง ครั้งที่ 3 
ในงานก๋ินมวนก๋ินลำ ชุมฉ่ำปใหมเมือง 11 
เมษายน 2555 
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ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติฯ  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติฯ  
อำเภอแมริม จังหวดัดเชียงใหม 

เทศกาลยี่เปงรำลึก วันลอยกระทง องคการสวน
พฤกษศาสตร รวมจัดกิจกรรมงานประเพณี 
เดือนย่ีเปงเชียงใหม โดยรวมสงรถกระทงใหญ 
หัวขอ “พฤกษศาสตรพื้นบาน สืบตำนานพระเจา
หาพระองค” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 

Œ́Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

จัดนิทรรศการใหความรู เร่ือง พืชผักพ้ืนบานภาคเหนือ 
การอนุรักษกลวยไมไทยในสภาพปลอดเช้ือ และห่ิงหอย
ในประเทศไทย ในงานเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระหวางวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2555 มีผูเขารวมชมงาน
และกิจกรรมจำนวน 28,000 คน 
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จัดนิทรรศการ เผยแพรและการอนุรักษกลวยไม ณ ลานดานหลัง 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2555  
และมีผูที่เขารวมชมงานและกิจกรรม จำนวน 40,000 คน 

จัดแสดงนิทรรศการ เผยแพรความรูพรรณไมเทิดพระนาม 
และพรรณไมพระราชทาน ในองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด จังหวัดเชียงใหม  
และมีผูที่เขารวมชมงานและกิจกรรมจำนวน 65,000 คน 
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งานมหกรรมพืชสวนโลก โดยรวมจัดนิทรรศการเผยแพรความรูพืชผักพื้นบาน และ
สมุนไพรไทย ณ สวนหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2554-14 
มีนาคม 2555 มีผูรวมงาน 30,000 คน  

จัดนิทรรศการเผยแพรสวนพฤกษศาสตร โดยจัดกิจกรรม
นันทนาการสงเสริมการเรียนรูทางดานพืชและส่ิงแวดลอม 
ณ สวนสัตวดุสิต กรุงเทพฯ มีผูเขารวมชมงานและกิจกรรม
จำนวน 3,000 คน  

งานเชียงใหม ฟลอรา บลอสซ่ัม จัดนิทรรศการเผยแพรความงามของพรรณไมดอกและจุดที่นาสนใจ และเปนการ
แนะนำสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรต จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 4-7 
พฤษจิกายน 2555 และมีผูเขาชมงานประมาณ 10,000 คน 
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วันเด็กแหงชาติ วันที่ 13 มกราคม 2555 จัดแสดงนิทรรศการแนะนำสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ 
และจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผานเกมส กิจกรรมนันทนาการตางๆ สำหรับเด็กและเยาวชน  
ณ อบต.แมแรม จังหวัดเชียงใหม 

วันชางไทย วันที่ 13 มีนาคม 2555 รวมจัดแสดงนิทรรศการ แนะนำสวนพฤกษศาสตร สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์และ
จดักจิกรรมสงเสรมิการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ ณ ปางชางแมสา เชียงใหม 
 

องคการสวนพฤกษศาสตร ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี รวมกับทีมงาน
ประชาสัมพันธ สวนสัตวเชียงใหม โดยนำ mascot นองแคทรียา และนองกระบองเพชร 
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ในวันซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (มช.) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธองคการสวนพฤกษศาสตร ใหเปนที่รูจัก 
อยางแพรหลายมากยิง่ขึน้ พรอมแจกแผนปลวิเชญิชวนบณัฑติและมหาบณัฑติใหม เยีย่มชม
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม 

วนพฤกษศาสตรสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ 
นันทนาการตางๆ สำหรับเด็กและเยาวชน  

รวมกับทีมงาน
องกระบองเพชร 
ณ มหาวิทยาลัย
ร ใหเปนท่ีรูจัก 
ฑติใหม เยีย่มชม
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มุขมนตรีและสมาชิกสภาบริหารรัฐเปอรลิส
เยี่ยมชมสวนพฤกษ Mr.YB. Dato Mat Rawi bin 
Kassim มุขมนตรีรัฐเปอรลิส และ Mr.YB. Tuan 
Ahmad Bakri bin Dato Ali สมาชิกสภาบริหาร 
รฐัเปอรลสิ ประเทศมาเลเซีย พรอมคณะเขาเยีย่มชม
การอนุรักษพรรณพฤกษชาติไทย ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 

 ºØ¤¤ÅÊíÒ¤ÑÞ
   àÂÕèÂÁªÁÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�

นายพิทยา พุกกะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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นายสันติ บุญประคับ ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม พรอมคณะ ตรวจเยี่ยมความกาวหนาในการดำเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากร 
พรรณพืชไทย พรรณไมไทยหายากใกลสูญพันธุขององคการสวนพฤกษศาสตร 
 

พลโทนพดล โชติศิริ เจากรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พรอมคณะ  
เขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการฯ ใหการตอนรับ 

คณะผูบริหาร AIS เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร โดยมีนางลัดดาวัลย 
สินธุรักษ และ นางสาวกานชญา เทียนแกวชญา คณะกรรมการ  
อ.ส.พ. ใหการตอนรับ และรวมปลูกตนไม 
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คณะสวนพฤกษศาสตร ประเทศสาธารณประชาชนจีน ศึกษาดูงาน  
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 

คณะกรมวชิาการเกษตร (นานาชาต)ิ เยีย่มชมสวนพฤกษศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2555 

คณะองคการอุตสาหกรรมปาไม เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 
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คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ไดรับการแตงตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการองคการ
สวนพฤกษศาสตร คำสั่งที่ 12/2555 ลงวันที่ 21 เมษายน 2555 และคำสั่งท่ี 14/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
ประกอบดวย 

1. นายธัชสกล พรหมจมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนัที เปรมรัศมี กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา กรรมการตรวจสอบ 
4. นายธงธน วังอนานนท เลขานุการ 
 
คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหนาที่ในการสอบทานรายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงาน

ทางการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร รายงานรายการที่เกิดความขัดแยง 
ทางผลประโยชน รายงานการปฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
องคการสวนพฤกษศาสตรกำหนด โดยนำเสนอตอคณะกรรมการองคการฯ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เปน
ไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในรัฐวิสาหกิจตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0804/ว 58 ลงวันท่ี  
17 พฤษภาคม 2547 

ในรอบปงบประมาณ 2555 ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ไดมีการประชุม  
4 ครัง้ ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2555 ครัง้ท่ี 2/2555 เมือ่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555 ครัง้ท่ี 3/2555 เมือ่วนัที่ 
14 สิงหาคม 2555 และคร้ังที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2555 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

1. การตรวจสอบการบริหารดานการเงิน การคลัง (Financial Auditing) 
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดสอบทานงบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำเดือนตุลาคม 

2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูลตัวเลขที่ปรากฏในรายงาน
งบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 2555 มีความเห็นวา องคการฯ ไดจัดทำงบการเงิน
รายเดือน และงบการเงินประจำปงบประมาณ 2555 โดยแสดงฐานะการเงิน และการดำเนินงานถูกตองตามควร 
ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายคณะกรรมการองคการฯ และมติของคณะ
รัฐมนตรี (Compliance Auditing) เห็นวา องคการฯ ไดมีการปฏิบัติตามถูกตองโดยควร  

3. การตรวจสอบผลการดำเนินงานขององคการฯ ประจำปงบประมาณ 2555 ในดานประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความประหยัด (Performance Auditing) เห็นวา องคการฯ ตองเพ่ิมความเขมงวดและรักษาวินัย 
ในการดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายยิ่งขึ้น 

4. ผลการดำเนินงานดานธุรกิจ (เพื่อเพิ่มรายได) เห็นวาองคการฯ ควรใหความสำคัญกับแผนหารายได  
โดยกำหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน กลุมเปาหมายที่ตองการ วิธีการ และคำนึงถงึตนทุน สภาพแวดลอม 
และปจจัยที่จะทำใหสำเร็จ และดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ
     ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÍ§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
     »ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555 (μ ØÅÒ¤Á 2554-¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555)
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5. การสอบทานความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ในปงบประมาณ 2555 พบวา การปฏิบัติงานตางๆ 
ยังคงมีความพอเพียงของระบบควบคุมภายในท่ีไมกอใหเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 

6. การสอบทานการบริหารความเส่ียงในปงบประมาณ 2555 พบวา องคการฯ ไดมีการบริหารโดยมีกิจกรรม
ควบคมุ ตามแผนบริหารความเส่ียง และแนวทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหความเส่ียงลดลงอยูในระดบัทีย่อมรับได 

7. การปฏิบัติภารกิจในหนาที่อื่นๆ ตามคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ประจำปงบประมาณ 2555  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย และแนวทางคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนไดทำการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการองคการฯ เพือ่ใหการดำเนนิงานขององคการมีประสทิธภิาพ ประสิทธผิล และเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการ รวมทั้งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคการฯ ตอไป 

 
 
 
 
   (นายธัชสกล พรหมจมาศ) 
   ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร 
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งบดุล 
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน 2554 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554

   หมายเหตุ 30 ก.ย. 2555  30 ก.ย. 2554 
     บาท   บาท  

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3  90,852,582.11    60,177,270.77  

 สินคาคงเหลือ 4  4,488,886.85   4,289,838.15  

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5 41,602,277.06   36,514,516.88  

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  136,943,746.02  100,981,625.80 

สินทรัพยไมหมุนเวียน     

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6 336,655,924.53    419,400,549.20  

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ) 7 40,596,311.66    -    

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 8 1,667,320.66    1,388,843.20  

 สินทรัพยอื่น 9  -   4,494,205.08 

   15,000.00    15,000.00  

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10  378,934,556.85   425,298,597.48  

รวมสินทรัพย   515,878,302.87   526,280,223.28  
หนี้สินและสวนของทุน     

หนี้สินหมุนเวียน     

 เจาหนี้การคา 11  275,577.95    438,801.10  

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 12  36,664,054.92    15,353,001.66  

 รวมหนี้สินหมุนเวียน   36,939,632.87    15,791,802.76  

หนี้สินไมหมุนเวียน     

 หนี้สินอื่น 13  413,761,719.41    1,281,050.47  

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   413,761,719.41    1,281,050.47  

รวมหนี้สิน   450,701,352.28    17,072,853.23  
สวนของทุน     

 ทุน 14  70,000,000.00    944,312,619.98  

 กำไร (ขาดทุน) สะสม  (4,823,049.41)  (435,105,249.93) 

รวมสวนของทุน  65,176,950.59  509,207,370.05 

รวมหนี้สินและสวนของทุน  515,878,302.87  526,280,223.28 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
(นายประมุข  เพ็ญสุต) 

รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ลงนามแทน 
ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

 
(นายสาวปถวี แสงฉาย) 
ผูอำนวยการสำนักบริหาร 

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน 2554

..................................................

  หมายเหตุ 30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2554 
   บาท บาท 

รายได     
 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   203,230,460.05    135,972,825.14   

 รายไดจากการเขาชมสวน   3,959,488.19    3,686,040.13  

 รายไดจากการใหเชาหองประชุมสำนักงาน   13,663.52    11,308.41  

 รายไดจากการใหสิทธิประกอบกิจการ   3,382,717.75    2,291,731.02  

 รายไดจากการอนุญาตใหใชพื้นที่   245,965.01    236,425.79  

 รายไดจากการขายสินคา   2,545,881.92    2,075,618.94  

 รายไดจากการจัดประชุมสัมมนา   -      159,813.18  

 รายไดดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร   1,742,594.75    666,791.80  

 รายไดจากการจัดทำปายพรรณไม   121,070.11    111,042.06  

 รายไดจากการจำหนายน้ำประปา   170,032.25    123,979.25  

 รายไดจากการจำหนายสินคารับฝากขาย   2,399,672.31    2,434,776.75  

 รายไดจากการจำหนายพรรณไม   851,008.00    984,325.00  

 รายไดจากการจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม   1,803,168.64    1,483,492.23  

 รายไดอื่น   3,457,225.43    523,357.53  

 รวมรายได   223,922,947.93    150,761,527.23  
 

คาใชจายในการดำเนินงาน     
 เงินเดือน คาจาง   51,351,965.11    38,999,948.84  

 คาสาธารณูปโภค   6,702,494.33    6,005,753.91  

 คาตอบแทน   38,219,338.41    31,645,875.67  

 คาใชสอย   31,816,511.98    27,360,335.52  

 คาวัสดุ   27,665,430.26    27,142,432.56  

 คาเสื่อมราคาสินทรัพย   53,288,015.51    49,701,214.81  

 คาใชจายโครงการห่ิงหอยในพระราชดำริ   -      31,251.00  

 รวมรายจาย  209,043,755.60  180,886,812.31 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  14,879,192.33   (30,125,285.08)  
   

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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  30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2554 
  บาท บาท 
ขาดทุนสะสมตนงวดกอนปรับปรุง (435,105,249.93) (396,893,466.15) 

รายการปรับปรุงเพิ่ม (ลด)   

 ผลสะสมจากการดำเนินงานงวดกอน 415,403,008.19 (8,086,498.70) 

ขาดทุนสะสมตนงวดหลังปรับปรุง (19,702,241.74) (404,979,964.85) 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,879,192.33 (30,125,285.08) 

รวมขาดทุนสะสมยกไป (4,823,049.41) (435,105,249.93) 

   

งบกําไรสะสม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน 2554

..................................................

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน 2554

..................................................

   30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2554 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน บาท บาท 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,879,192.33  (30,125,285.08)  

 รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดำเนินงาน   

  คาเสื่อมราคาสินทรัพยและทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี 53,288,015.51  49,701,214.81  

  ปรบัปรุงคาเสือ่มราคาสะสมสูงไปจากการบันทกึคาเส่ือมราคาจำประป (12,688,179.64)  0.00  
  ปรับปรุงกำไรสะสมงวดกอนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 415,403,008.19  (8,086,498.70)  

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 470,882,036.39  11,489,431.03  

  สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (199,048.70) 164,849.49  

  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง (เพิ่มขึ้น) ลดลง (4,391,926.22) (22,781.85)  

  ลูกหนี้การคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00  0.00  

  คาใชจายจายลวงหนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,134.48  3,346.41  

  ดอกเบี้ยคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (46,666.25)  (73,755.47)  

  เงินคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (354,873.82)  26,137,956.09  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (297,428.37) (549,109.26)  

  เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) (163,223.15) (340,361.80)  

  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,924,443.34 (16,015,000.73)  

  หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,386,609.92  (170,173.87)  

  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 486,743,057.62  20,624,400.04  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

  เงินฝากธนาคารประจำเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00  0.00  

  เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 129,351,542.68 (49,325,502.73) 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (120,928,603.00) 0.00 

  เงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่ม) ลด (773,240.00) (272,357.80) 

  เงินลงทุนในสินทรัพยระหวางกอสราง (เพิ่มขึ้น) ลดลง 4,494,205.08  (3,695,301.45) 

  เงินลงทุนในบัญชีพักสินทรัพยไมมีตัวตน  (เพิ่ม)ลด 0.00  0.00  

  สินทรัพยอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00  15,132.00  

  หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น 412,480,668.94 (1,186,590.43)  

  ตัดจำหนายทรัพยสิน (ยานพาหนะ) (เพิ่ม) ลด (6,379,700.00)  0.00  

  เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน 418,244,873.70  (54,464,620.41) 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

  เงินรายไดแผนดินคางนำสงเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00  0.00  

  เงินรับจากงบประมาณ (ทุนอุดหนุน) (860,592,199.98)  
 

41,403,377.91  

  เงินรับจากการบริจาค (9,720,420.00)  0.00  

  เงินรับจากเงินพระราชทาน - หิ่งหอย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (4,000,000.00)  0.00  

  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (874,312,619.98)  41,403,377.91  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,675,311.34  7,563,157.54  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 60,177,270.77  52,614,113.23  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด     90,852,582.11  60,177,270.77  
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รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน 2554

..................................................

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 

  30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2554 
  บาท บาท 
เงินเดือนคาจาง   
 เงินเดือน 25,891,273.34 25,179,957.67 

 คาจางชั่วคราว 13,108,675.50 11,327,472.50 

 ตนทุนขาย-หมวดเงินเดือนคาจาง - - 

 รวมเงินเดือนคาจาง  51,351,965.11   38,999,948.84  

คาสาธารณูปโภค   
 คาไฟฟา  5,330,978.08   4,788,309.86  

 คาโทรศัพท  1,147,681.75   996,532.93  

 คาไปรษณีย  199,625.49   197,676.00  

 คาน้ำประปา  24,209.01   23,235.12  

 รวมคาสาธารณูปโภค  6,702,494.33   6,005,753.91  

คาตอบแทน   
 คาทำงานลวงเวลา  1,066,641.13   1,007,444.31  

 คาจางเหมาแรงงาน  21,708,521.94   21,104,278.30 
 คาเลาเรียนบุตร   310,767.50   401,442.50  
 คารักษาพยาบาล  3,827,231.75   2,222,213.75  

 เงินชวยเหลือบุตร  226,200.00   165,300.00  

 เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ  2,933,377.20   2,243,274.48  

 เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน  939,530.00   365,200.33  

 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  90,000.00   264,250.00  

 คาเบ้ียประชุม  868,750.00   1,086,400.00  

 เงินโบนัสพนักงาน  1,525,852.32   976,042.42  

 คาครองชีพ  1,500,682.32   122,706.67  

 คาจางควบคุมงานและออกแบบ  115,350.00   -    

 คาใชจาย-เงินเกษียณอายุราชการ  764,144.91   -    

 คาใชจาย-วันลาสะสม  415,079.00   -    

 ตนทุนดอกเบ้ีย-เงินเกษียณอายุราชการ  506,406.51   -    

 ตนทุนคาตอบแทน  1,420,803.83   1,687,322.91  

 รวมคาตอบแทน  38,219,338.41   31,645,875.67  
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  30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2554 
  บาท บาท 
คาใชสอย   
 คาท่ีพัก เบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะเดินทาง  13,445,220.62  12,380272.17 

 คาลงทะเบียนอบรมสัมนาตางๆ  299,974.66  200,405.20 

 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  224,717.10   253,894.30  

 คารับรอง  2,007,497.22   1,558,377.53  

 คาซอมแซมยานพาหนะ, วัสดุสำนักงาน    2,120,462.27   2,092,305.01  

 คารับรองประจำตำแหนง   446,784.60   458,577.28  

 คาจางสำรวจปรับปรุงพื้นที่   1,549,375.00   254,550.00  

 คาใชจายอ่ืน  11,543,934.00   9,962,711.61  

 ตนทุนขาย-หมวดใชสอย  178,546.51   199,242.42  

 รวมคาใชสอย  31,816,511.98   27,360,335.52  

คาวัสดุ   
 คาวัสดุเชื้อเพลิง,พาหนะ  2,663,033.57   2,351,660.71  

 คาวัสดุการเกษตร   5,052,164.74   5,259,137.82  

 คาวัสดุ สำนักงาน,ครัวเรือน,ไฟฟา  2,595,375.20   2,664,904.74  

 คาวัสดุซอมแซม  1,035,493.69   1,174,420.46  

 คาวัสดุวิทยาศาสตร  1,234,796.74   1,443,789.46  

 คาวัสดุคอมพิวเตอร  1,180,310.94   1,065,559.78  

 คาวัสดุคุรุภัณฑ  1,897,760.80   3,027,990.70  

 คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา   5,767,852.74   3,433,114.95  

 คาวัสดุกอสราง   1,186,994.74   1,693,884.34  

 คาวัสดุพพิิธภัณฑ   2,300.00   -    

 คาวัสดุสำรวจ/สนาม  123,130.27   391,127.32  

 ตนทุนขาย-หมวดวัสดุ   4,926,216.83   4,636,842.28  
 รวมคาวัสดุ  27,665,430.26   27,142,432.56  

รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน 2554

..................................................

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 

73



รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน 2554

..................................................
  30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2554 
  บาท บาท 
คาใชจายในโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ   
 คาใชจายในการดำเนินงาน - 17,065.00 

 คาเบ้ียประชุมโครงการห่ิงหอย - 7,000.00 

 คารับรองโครงการห่ิงหอย - 2,390.36 

 ทุนวิจัยโครงการหิ่งหอย - - 

 คาวัสดุจัดนิทรรศการ - - 

 รวมคาใชจายในโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ -  31,251.00  

คาเสื่อมราคาสินทรัพย   
 คาเสื่อมราคา  53,288,015.51  49,701,214.81  

 รวมคาเสื่อมราคา  53,288,015.51   49,701,214.81  

รวมคาใชจายทั้งส้ิน  209,043,755.60   180,886,812.31   

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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 โทรศัพท โทรสาร E-mail 
สำนักงานใหญ 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
ถ.แมริม-สะเมิง อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 

 
0 5384 1000 
Call Center: 
0 5358 1111 

 
0 5329 8177 
0 5329 9754 

 
bgo@gsbg.org 
website:http://qsbg.org 

รักษาการผูอำนวยการ : นายสุวิทย วิชชาวุธ 
เลขานุการ : 

0 5384 1222 
0 5384 1139 

0 5384 1002 - 

รองผูอำนวยการ : นางสุญาณี เวสสบุตร 
เลขานุการ : นางศศิกาญจน ทองคำ 

0 5384 1138 
0 5384 1137 

0 5329 9754 
 

suyanee@qsbg.org 

รองผูอำนวยการ : นายประมุข เพ็ญสุต 
เลขานุการ : นางสาวสิริวรรณ กันทา 

0 5384 1003 
0 5384 1003 

0 5329 9754 pramook@qsbg.org 

สำนักวิจัยและพัฒนา 
ผูอำนวยการสำนัก : นางภาวิณี กุมเพ็ชร 
• เลขานุการ 
• สวนวิจัย 
• สวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
• สวนหอพรรณไม 
• สวนวิชาการ 
• หองสมุดทางวิชาการ 

 
0 5384 1253 
0 5384 1204 
0 5384 1244 
0 5384 1243 
0 5384 1210 
0 5384 1240 
0 5384 1209 

 
0 5384 1204 

 

 
pavinee@qsbg.org 

สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 
รักษาการผูอำนวยการสำนัก : 
นายฉัตรทอง เจือจันทร 
• เลขานุการ 
• สวนอนุรักษพันธุพืช 
• สวนจัดการแหลงเรียนรู 
• สวนบริหารจัดการพ้ืนที่ 
• สวนการผลิต 

 
0 5384 1301 
0 5384 1303 
0 5384 1319 
0 5384 1319 
0 5384 1304 
0 5384 1306 

 
0 5384 1328 

 
chatthong@qsbg.org 

สำนักบริหาร 
ผูอำนวยการสำนัก : นายภราดร หอมแยม 
• เลขานุการ 
• สวนนโยบายและแผน 
• สวนบริหารการเงินและการคลัง 
• สวนบริหารท่ัวไป 
• สวนบริหารจัดการองคกร 
• งานสารบรรณ 
• งานการเงิน 
• งานบัญชี 
• งานพัสดุ 

 
0 5384 1148 
0 5384 1100 
0 5384 1047 
0 5384 1110 
0 5384 1006 
0 5384 1153 
0 5384 1101 
0 5384 1115 
0 5384 1122 
0 5384 1121 

 
0 5384 1149 

 
paradon@qsbg.org 
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 โทรศัพท โทรสาร E-mail 
สำนักพัฒนาธุรกิจ 
ผูอำนวยการสำนัก : นางสาวปถวี แสงฉาย 
• เลขานุการ 
• สวนบริหารการลงทุน 
• สวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
• สวนธุรกิจ 
• สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
• รานขายของท่ีระลึก 

 
0 5384 1004 
0 5384 1022 
0 5384 1044 
0 5384 1001 
0 5384 1072 
0 5384 1008 
0 5384 1026 

 
0 5326 8332 

 
patavee@qsbg.org 

สำนักตรวจสอบภายใน 
ผูอำนวยการสำนัก : นายธงธน วังอนานนท 
• เลขานุการ 
• สวนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง 
 และการดำเนินงาน 

 
0 5384 1400 
0 5384 1402 
0 5384 1401 

 
0 5329 8176 

 
wangananon@qsbg.org 

ศูนยประสานงานองคการสวนพฤกษศาสตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมมลพิษ 
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 

0 2298 2068 0 2298 2068 Bangkok@qsbg.org 

    

สวนพฤกษศาสตรประจำภูมิภาค โทรศัพท โทรสาร E-mail 
สวนพฤกษศาสตรรมเกลา พิษณุโลก  
ในพระราชดำริฯ 
หัวหนาสวนฯ : นายดนัย สรรพศรี 
ที่อยู : ตู ปณ.7 ต.บอภาค อ.ชาติตระการ 
จ.พิษณุโลก 65170 

 
 

0 5331 6713-4 

 
 

0 5531 6715 

 
 
phitsanulok@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรระยอง 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นายวัชนะ บุญชัย  
ที่อยู : ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ำ ต.ชากพง อ.แกลง 
จ.ระยอง 21190 

 
0 3863 8880-1 

 
0 3863 8880-1 

 
rayong@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน 
รกัษาการหัวหนาสวนฯ : นายไพศาล ทองสอน 
ที่อยู : เลขที่ 334/5 ถ.เมืองพล อ.พล 
จ.ขอนแกน 40120 

 
0 4321 0157 

 
0 4321 0157 

 
khonkaen@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา จ.สุโขทัย 
หัวหนาสวนฯ : นายวิรัตน สมมิตร 
ที่อยู : ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 

 
0 5591 0248-9 

 
0 5591 0248-9  

ตอ 22 

 
wirat@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นายภราดร หอมแยม  
(1 มิถุนายน 54-ปจจุบัน) 
ทีอ่ยู : ต.เกาะพระทอง อ.ครุะบุร ีจ.พงังา 82150 

 
0 5384 1148 

 
0 5384 1149 

 
paradon@qsbg.org 
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¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó  
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ : 
นายสุวิทย วิชชาวุธ รักษาการผูอำนวยการสวนพฤกษศาสตร 
นางสุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการ 
นายประมุข เพ็ญสุต รองผูอำนวยการ 

¤³Ð·Ó§Ò¹¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ : 
นางสุญาณี เวสสบุตร ประธานคณะทำงาน 
นายธงธน วังอนานนท คณะทำงาน 
นางภาวิณี กุมเพ็ชร คณะทำงาน 
นายภราดร หอมแยม คณะทำงาน 
นางสาวปถวี แสงฉาย คณะทำงาน 
นายฉัตรทอง เจือจันทร คณะทำงาน 
นางอรวรรณ ไชยพรหม คณะทำงาน 
นางสาวสิริน สุริยวงศ คณะทำงาน 
นางสาวพรธิพา สงวนศักดิ์ คณะทำงาน 
นายสมควร สุขเอี่ยม คณะทำงาน 
นางจิดาภา ระวีวรรณ คณะทำงาน 
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน คณะทำงาน 
นางนุชจรินทร กุญชร คณะทำงานและเลขานุการ 
นางสาวภูษณิศา คำมูลดี คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 



องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รายงานประจำป 2555 

รายงานประจำป 2555 
องคการสวนพฤกษศาสตร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 


