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“พระเจาอยูหัวเปนน้ำ ฉันจะเปนปา 
ปาที่ถวายความจงรักภักดีตอน้ำ” 

พระราชเสาวนีย 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ 





ÊÒÃºÑÞ

en Sirikiteeee
Botanic Garden 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 00  
¼ÙŒºÃÔËÒÃÍ§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 00 
Ê‹Ç¹·Õ่ 1 : ¢ŒÍÁÙÅÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ 00 
 แผนกลยุทธของหนวยงาน 00 
  • วิสัยทัศน 00 
  • พันธกิจ/ภารกิจ 00 
  • ผลลัพธ 00 
  • ผลผลิต 00 
  • กลยุทธ 00 
 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 00 
  • โครงสราง 00 
  • อัตรากำลัง 00 
  • งบประมาณรายจายประจำป 2551 00 

Ê‹Ç¹·Õ่ 2 :¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2551 00 
 ผลการดำเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 00 
 ผลการดำเนินงานประจำป 2551 00 

Ê‹Ç¹·Õ่ 3 : ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 00 
μÃÇ¨ÊÍº  
 รายงานการเงินป 2550-2551 00 
 รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 00 
 องคการสวนพฤกษศาสตร ปงบประมาณ 2551 00 

¹ÒÁÊ§à¤ÃÒÐË � 00 
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นายวิทูร กรุณา

ประธานกรรมการ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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กรรมการ

ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข
กรรมการ 

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการ 

พล.ต.ต.ราเชนทร์ รื่นกมล
กรรมการ 

นายสหัส บุญญาวัฒน์
กรรมการ 

นายประสาท เกศวพิทักษ์
กรรมการ 

นายชุมพร ขุณิกากรณ์
กรรมการ 

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ 

นายสิทธิพล รัตนากร
กรรมการ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ
กรรมการ 

นายวีระชัย ณ นคร
กรรมการและเลขานุการ 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน

ประธานกรรมการ
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นายสมชัย อภิวัฒนพร
กรรมการ 

นายบุญนํา นิกรเทศ
กรรมการ 

นายวรสิทธ์ิ เติมจิตรอารีย์
กรรมการ 

นายสุวิทย์ วิชชาวุธ
กรรมการ 

นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
กรรมการ 

ร้อยตรีกฤษฎา การุญ
กรรมการ 

นายสหัส บุญญาวิวัฒน์
กรรมการ 

นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการ 

นางก่องกานดา ชยามฤต
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการ
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
ประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด

และผูบริหารระดับสูง 

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดีและ

สงเสริมการแสดง 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

นายบุญนำ นิกรเทศ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
กล่ันกรองแผนงานและติดตาม

ผลการดำเนินงาน 

นายวรสิทธิ์ เติมจิตรอารีย 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย อภิวัฒนพร 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
นายชัยภักด์ิ ศิริวัฒน 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

นายสุวิทย วิชชาวุธ 
ประธานกรรมการ 
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ

ดร.กองกานดา ชยามฤต
ผูอํานวยการ

องคการสวนพฤกษศาสตร
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ดร.ปรัชญา ศรีสงา
รักษาการในตำแหนง 

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 

นายภราดร หอมแยม
ผูอำนวยการสำนักบริหาร 

ดร.สุญาณี เวสสบุตร
รองผูอำนวยการ 

นายฉัตรทอง เจือจันทร
รักษาการในตำแหนง 

ผูอำนวยการสำนักพัฒนาและปลูกรักษา 

นางสาวปัถวี แสงฉาย
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 

ดร.ประมุท เพ็ญสุต
รองผูอำนวยการ 

นายธงธน วังอนานนท
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 
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Ê‹Ç¹·Õè
ขอมูลภาพรวม1 



á¼¹¡ÅÂØ·¸ �
Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
วิสัยทัศน

เปนองคกรช้ันนำทางดานพฤกษศาสตรของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ 
ศึกษา วิจัย และเผยแพรความรู ทางดานพรรณไมไทย
เพื่อการเรียนรูของประชาชน 

พันธกิจ 
1. สรางองคความรูและแหลงเรียนรู เพื่อใหสวน

พฤกษศาสตรเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชและองคความรู
ทางดานพืชเพื่อการศึกษาของประชาชน 

2. เผยแพรและสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหการ
ถายทอดความรูสูประชาชนเพ่ือใหตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรพรรณพืชและเปนการสรางมูลคาเพิ่ม 
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ผลลัพธ
1. การพัฒนาสวนพฤกษศาสตรขององคการฯ 

ใหเปนสวนพฤกษศาสตรมาตรฐานในระดับสากล 
2. สวนพฤกษศาสตรเปนศูนยกลางในการศึกษา 

วิจัยทางดานพืชที่สำคัญของประเทศไทย 
3. สวนพฤกษศาสตรเปนศูนยบริการขอมูลและ

การศึกษาทางวิชาการดานพืช 
4. มีการพัฒนาองคความรูทางดานพืชไปสูเชิง

พาณิชย 

ผลผลิต
1. พื้นท่ีสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดการอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 
2.  พรรณไมหายาก พนัธุไมใกลสญูพนัธุ และพันธุไม

ประจำถ่ินไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
3. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยัขององคการ 

สวนพฤกษศาสตรเปนที่ยอมรับ 
4. ขอมูลสารสนเทศดานพืชทันสมัยและนาเชื่อถือ 
5. ประชาชนไดรับการถายทอดความรูทางดาน

ทรัพยากรพชือยางตอเนื่อง 
6. ผลิตภัณฑและการใหบริการขององคการ 

สวนพฤกษศาสตรมีคุณภาพและตรงตอความตองการ
ของประชาชน 
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กลยุทธ
1.  พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา และจัดการพ้ืนที่

อยางตอเนื่อง    
2. รวบรวม บำรุง ดูแลรักษา ขยายพันธุไมที่

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหอพรรณไม ศูนยขอมูล 

และหองสมุดใหเปนมาตรฐาน 
4. เสริมสรางศักยภาพและบทบาททางวิชาการ

ดานพฤกษศาสตรขององคกรใหเปนท่ียอมรับในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

5. เผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุกผานชอง
ทางสื่อทุกแขนง ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

6. เสริมสรางมาตรฐานสินคาและการใหบริการ 
7. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
8. ปรับปรุงโครงสรางและวัฒนธรรมใหเอื้อตอ

การทำงาน 
9. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน 
10.  ปรบัปรงุการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
11.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
12.  พฒันาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่เหมาะสม 
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งานวิจัย 
พื้นฐาน 

งานรวบรวม 
พันธุพืช 

งานวิจัยเพื่อ 
การอนุรักษ 

งานอนุบาล 
พันธุพืช 

สวนหอ 
พรรณไม 

สวน 
พิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติ 

สวน 
วิชาการ 

สวน 
อนุรักษ 
พันธุพืช 

สวน 
จัดแสดง 

แหลงเรียนรู 

สวน 
บริหาร 

จัดการพื้นท่ี 

สวน 
การผลิต 

สวนวิจัย 

งานอนุกรม
วิธาน 

งาน 
ภูมิทัศนและ 
ออกแบบ 

งานทะเบียน 
พันธุพืช งาน 

จัดสวน 

งาน 
นิทรรศการ 

งานบริหาร 
จัดการพื้นท่ี 

งานสงเสริม 
กระบวนการ

เรียนรู 

งาน 
เครื่องจักรกล
การเกษตร 
และระบบ
ชลประทาน 

งานศูนย
ขอมูลพืช 

งานขยาย
พันธุพืชเพื่อ
จัดแสดง 

งานบริการ 
ทางวิชาการ งานขยาย

พันธุพืช เพื่อ
สนับสนุน 
สวนธุรกิจ 

¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμ ÔáÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈Â 
áÅÐ¾Ñ²¹Ò 

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
ÊÁà´ ็¨¾ÃÐ¹Ò§à Œ̈ÒÊÔÃÔ¡Ôμ ÔÔ์ 

È.ÃË. 
¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 

È.ÃË. 
¨.ÃÐÂÍ§ 

ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò 
áÅÐ»ÅÙ¡ºÓÃØ§ 

งานวิจัยเพื่อ 
พัฒนา 

งาน 
การจัดการ
ตัวอยาง 

งาน 
พิพิธภัณฑ

แมลง 

งาน 
หองสมุด 

งานดินและ
วัสดุเกษตร 
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งานวิเคราะห 
และ 

วางแผน 

งานบัญชี
ตนทุนและ
ผลผลิต 

งานติดตาม 
และ 

ประเมินผล 

งานบริหาร
แผนการ
ลงทุน 

สวนบริหาร 
การเงิน 
การคลัง 

สวน 
บริหารท่ัวไป 

สวน 
บริหารจัดการ

องคกร 

สวน 
บริหาร 

การลงทุน 

งานตรวจสอบการบริหาร 
การเงิน การคลัง 

งานตรวจสอบ 
การบริหารการดำเนินงาน 

สวนการผลิต 
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

สวน 
ธุรกิจ 

สวน 
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

สวน 
นโยบาย 
และแผน 

งาน
งบประมาณ 

งานเพ่ิม
ผลผลิต 

และพัฒนา
ผลิตภัณฑ งาน 

การเงิน 
งาน 

ประสาน 
การผลิต 

งาน 
สารบรรณ 

งาน 
การตลาด 

งาน 
ทรัพยากร
มนุษย 

งานกิจการ 
รานคา 

งานคณะ
กรรมการ 

งานเผยแพร
และฝกอบรม 

งาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานประชา- 
สัมพันธ 

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

ÊÓ¹Ñ¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº 

Ê‹Ç¹μÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ¤ÅÑ§ áÅÐ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ È.ÃË. 

¨.¢Í¹á¡‹¹ 
È.ÃË. 

¨.ÊØâ¢·ÑÂ 
È.ÃË. 
¨.¾Ñ§§Ò 

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨ 

งาน 
บัญชี 

งาน 
พัสดุ 

งานบริการ
กลาง 

งาน 
กฎหมาย 

งานจัดเก็บ 
รายได งานพัฒนา 

การบริหาร
จัดการองคกร 

งานสื่อ 
และโสต

ทัศนูปกรณ 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§
Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
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ÍÑμÃÒ¡íÒÅÑ§

¡ÅØ‹Á§Ò¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ÅÙ¡¨ŒÒ§
»ÃÐ¨Ó 

ÅÙ¡¨ŒÒ§
ªÑ่Ç¤ÃÒÇ 

ÅÙ¡¨ŒÒ§
â¤Ã§¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñ้§ÊÔ้¹ 

ผูบริหารระดับสูง (10 – 11) 3 - - - 3 

สำนักวิจัยและพัฒนา 23 1 12 40 76 

สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 13 4 94 31 142 

สำนักบริหาร 28 1 9 21 59 

สำนักพัฒนาธุรกิจ 10 - 4 20 34 

สำนักตรวจสอบภายใน 2 - - 3 5 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก 2 - 19 15 36 

สวนพฤกษศาสตรระยอง 2 - 14 9 25 

สวนพฤกษศาสตรเมืองพลขอนแกน 3 - 13 16 32 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยาสุโขทัย 1 - - 7 8 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระพังงา 1 - - 4 5 

รวมทั้งสิ้น 88 6 165 166 425 

อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 แบงตามกลุมงานไดดังนี้

อัตรากําลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552

พนักงาน, 88 
ลูกจางโครงการ, 166 

ลูกจางชั่วคราว, 165 

 พนักงาน  ลูกจางประจำ  ลูกจางชั่วคราว  ลููกจางโครงการ  

ลูกจางประจำ, 6 
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พนักงาน แบงตามระดับได ดังนี้

อัตรากําลังพนักงานแยกตามระดับ

ÃÐ Ñ́º ¾¹Ñ¡§Ò¹ 
ระดับ 11 จำนวน 1    คน 

ระดับ 10 จำนวน 2    คน 

ระดับ 9 จำนวน 1    คน 

ระดับ 8 จำนวน 3    คน 

ระดับ 7 จำนวน 11    คน 

ระดับ 6 จำนวน 32    คน 

ระดับ 5 จำนวน 26   คน 

ระดับ 4 จำนวน 6    คน 

ระดับ 3 จำนวน 2    คน 

ระดับ 2 จำนวน 2    คน 

ระดับ 1 จำนวน 2    คน 

รวม   88    คน 

35

5 3

3

5

5

5
3

3

องคการสวนพฤกษศาสตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม
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§º»ÃÐÁÒ³

á¼¹§º»ÃÐÁÒ³ ¼Å¼ÅÔμ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ §º»ÃÐÁÒ³ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

1. สรางสมดุลของการใชประโยชนและ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผลผลิต : การอนุรักษ ศึกษา วิจัยและใหบริการ
ความรูทางดานพฤกษศาสตร 
กิจกรรม 
1) สรางและรวบรวมองคความรูทางดานพืช 
2) สรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูทางดานพืช 
3) เผยแพรและถายทอดความรูสูประชาชน 
4) พัฒนาองคความรูสูเชิงพาณิชย 
5) พัฒนาการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร 

196.918 
 
 

23.886 
135.549 

7.305 
2.725 

27.453 

ในปงบประมาณ 2552 อ.ส.พ. ไดรบัจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 196.918 ลานบาท เพือ่ดำเนนิงาน
ในแผนงบประมาณสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ใน 1 ผลผลิต 5 กิจกรรม ดังนี้ 

140

23.886

135.549

7.305 2.725
27.453
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. . . . .

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป 2552 จําแนกตามกิจกรรม
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§ºÃÒÂ¨‹ÒÂ §º»ÃÐÁÒ³ 
·Õ่ä Œ́ÃÑº ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ à§Ô¹¡Ñ¹àËÅ×่ÍÁ»‚ 

ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃãªŒ ‹̈ÒÂ 
§º»ÃÐÁÒ³ 

งบบุคลากร 35.791 36.074 - 100.79 

งบดำเนินงาน 29.798 33.781 - 113.37 

งบเงินอุดหนุน 79.828 41.082 34.473 94.65 

งบลงทุน 51.502 23.034 28.448 99.96 

รวมทั้งสิ้น 196.918 133.971 62.921 99.99 

ในปงบประมาณ 2552 อ.ส.พ. ไดรบัจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 196.918 ลานบาท เพือ่ดำเนนิงาน
ในแผนงบประมาณสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ใน 1 ผลผลิต 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กราฟเปรียบเทียบการใชงบประมาณ

หมายเหตุ *  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน มีการเบิกจายสูงกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร เนื่องจาก 
 1) ปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจางประจำเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 2 

ตุลาคม 2552  และปรับอัตราคาจางชั่วคราวรายวันขึ้นตามอัตราคาครองชีพขั้นต่ำ ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

 2) คาตอบแทนเพ่ิมขึ้น ไดแก คาลวงเวลา คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ และคาตอบแทนโครงการ  
คาใชสอยเพิ่มขึ้น ไดแก คาจางยามรักษาการณ  คาจางทำความสะอาด คาซอมแซมยานพาหนะ 
และคาซอมแซมอาคารพรอมระบบสาธารณูปโภค 
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35.79
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28.448 23.034

หนวย : ลานบาท 
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ผลการดําเนินงานประจํา 2552



μ ÑÇªÕ้ÇÑ´ ¹ ้ÓË¹Ñ¡ 
(ÃŒÍÂÅÐ) 

¼Å¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

¤Ðá¹¹ 
·Õ่ä Œ́ 

¤Ðá¹¹ 
¶‹Ç§¹้ÓË¹Ñ¡ 

1. การดำเนินงานตามนโยบาย 
   1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
   1.2 โครงการดำเนินงานดานพฤกษศาสตรเพื่อ 
 สนับสนุนนโยบายรัฐ 
        1.2.1 การจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานดานพฤกษศาสตรของ อ.ส.พ. 
               - การจัดทำแผนแมบทเพื่อพัฒนา 
                 สวนพฤกษศาสตรที่จัดต้ังใหม 
               - การจัดทำแผนการสรางรวบรวมและ 
                 เผยแพรความรูดานพฤกษศาสตรสู 
                 องคกรและประชาชนทั้งในประเทศ 
                 และตางประเทศ 
              - การจัดทำแผนเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู 
                ดานพฤกษศาสตรของ อ.ส.พ. 
        1.2.2 การพัฒนา อ.ส.พ. สูมาตรฐานสากล 
จากการจัดทำ Benchmarking 

26 
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รอยละ 52.45 
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¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
μÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍμ¡Å§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹
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μ ÑÇªÕ้ÇÑ´ ¹ ้ÓË¹Ñ¡ 
(ÃŒÍÂÅÐ) 

¼Å¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

¤Ðá¹¹ 
·Õ่ä Œ́ 

¤Ðá¹¹ 
¶‹Ç§¹้ÓË¹Ñ¡ 

2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
    ตัวชี้วัดทางการเงิน 

2.1 รายไดจากการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ไมใชทางการเงิน 
2.2  จำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นของพรรณไมไทยหายาก        
2.3  จำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นของ 
      - พรรณไมแหง 
      - พรรณไมดอง 
2.4  ความสำเร็จในการขยายพันธุ 
      - พันธุไมที่ขยายพันธุยาก 
      - พันธุไมเศรษฐกิจ 
2.5  ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยดาน

พฤกษศาสตรที่ไดรับการเผยแพรในวารสาร
สากล 

2.6  จำนวนผูเขารวมกิจกรรมการใหความรูทาง
วิชาการ 

2.7  จำนวนผูเขาเยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร อ.ส.พ. 

39 
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10.86 ลานบาท 
 

115 ชนิด 
 

378 ชนิด 
155 ชนิด 

 
105,348 ตน 
รอยละ 100 
9 ชิ้นงาน 

 
 

313,403 ราย 
 

125,398 ราย 

4.0281 
 

1.5647 
 

4.0000 
4.7593 
5.0000 
4.5185 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 

 
 

5.0000 
 

3.0784 

1.5709 
 

0.0939 
 

0.2400 
0.3331 
0.1750 
0.1581 
0.3000 
0.1500 
0.1500 
0.2500 

 
 

0.2000 
 

0.1539 

3.  การบริหารจัดการองคการ 
3.1  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3.2  การบริหารความเสี่ยง 
3.3  การควบคุมภายใน  
3.4  การตรวจสอบภายใน 
3.5  การบริหารจัดการสารสนเทศ 
3.6  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

35 
6 
7 
4 
6 
6 
6 

 
3.3591 
2.0000 
2.8850 
2.4220 
1.1495 
2.3553 

2.3216 
3.3591 
2.0000 
2.8850 
2.4220 
1.1495 
2.3553 

0.8125 
0.2015 
0.1400 
0.1154 
0.1453 
0.0690 
0.1413 

น้ำหนักรวม 100   3.1518 
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¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
»ÃÐ¨íÒ»‚ 2552
ผลการดําเนินงานประจําป 2552

 
ในปงบประมาณ 2552  มีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

แบงออกเปน 8 ดานหลัก คือ 
1) โครงการตามพระราชดำริ 
2) โครงการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร 
3) การศึกษาและใหบริการอนุกรมวิธานพืช 
4) การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร 
5) การเพาะขยายพันธุพืช 
6) การสงเสริมกระบวนการเรียนรู 
7) การพัฒนาธุรกิจ 
8) การบริหารจัดการ 
โดยมีรายละเอียดของผลงานในแตละดาน  ดังนี้ 
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1. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ¡ÑÞª§à¾×Í่¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾
à»š¹¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨ องคการฯ ทำการทดลองปลูกพืช
กัญชงในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
และศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา จ.พิษณุโลก โดยใช
เมล็ดพันธุ 4 สายพันธุ ไดแก สายพันธุหวยแมเก๋ียง สาย
พันธุพบพระ สายพันธุปางอุง และสายพันธุเยอรมัน เพื่อ
ศึกษาขอมูลดานพฤกษศาสตร ศึกษาการเจริญเติบโตของ
กัญชงในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน และเปรียบเทียบวิเคราะห
หาปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ในกัญ
ชงสายพันธุตางๆ สำหรับคัดเลือกพันธุท่ีมีสารเสพติดนอย
และใหผลผลิตสูง เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ศักยภาพกัญชงในเชิงเศรษฐกิจดานตางๆ ตอไป  

จากผลการดำเนินงาน พบวาพืชกัญงชงมีอัตรา
การงอกสูง เฉลี่ยประมาณ 85-95% สายพันธุหวยแม
เกี๋ยงมีอัตราการงอกสูงที่สุดเฉล่ีย 90% รองลงมาคือ 
สายพันธุพบพระและปางอุง อัตราการงอกประมาณ 85% 
และต่ำที่สุด คือ สายพันธุเยอรมัน สวนอัตราการเจริญ
เติบโตนั้น พบวาพืชกัญชงมีอัตราการเจริญเติบโตอยูใน

ชวงอายุต้ังแต 40-90 วัน หลังจากน้ันอัตราการเจริญเติบโต
ก็จะลดลง แตขนาด ความสูง จำนวนขอ ยังคงเพิ่มขึ้น
เล็กนอย และใหผลผลิตประมาณ 70,992 ตน/ไร  
หรือเม่ือตากแหงแลว น้ำหนักแหงประมาณ 2,466.26 
กิโลกรัม/ไร 

â¤Ã§¡ÒÃμÒÁ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
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2. â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐ
¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ¢Í§ËÔ§่ËŒÍÂã¹»ÃÐà·Èä·Â  เปนโครงการ 
ที่เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2539 ณ 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.
เชียงใหม  ซึ่งองคการสวนพฤกษศาสตร ไดนอมเกลารับ
สนองพระราชเสาวนีย โดยจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ

ศึกษาวิจัยความหลากหลายและนิเวศวิทยาของห่ิงหอย
ในประเทศไทยขึ้นในป พ.ศ. 2540  เพื่อทำการสำรวจ
ความหลากหลายของหิ่งหอย  ทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย  พบวามีหิ่งหอยมากกวา 100 ชนิดพันธุ  ดังนั้น ใน
ปงบประมาณ 2552 ไดทำการออกสำรวจและเก็บรวบรวม
ตัวอยางห่ิงหอย โดยกระจายเก็บรวบรวมในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา และ
แมฮองสอน  ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวมตัวอยางระยะตัว
เต็มวัยและระยะตัวออน โดยตัวเต็มวัยจะนำมาเก็บเปน
ตัวอยางแหงในพิพิธภัณฑแมลง เพื่อรอการจัดจำแนก
ชนิดพันธุ สวนตัวออนจะนำไปเพาะเลี้ยงในสภาพระบบ
นิเวศจำลองในหองปฏิบัติการ เพื่อศึกษาชีวประวัติ 
พฤติกรรมตางๆ อาทิเชน การกินอาหาร ปริมาณอาหาร
และความถี่ในการกินอาหาร เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานที่จะ

นำไปศึกษาวงจรชีวิต และทำการเพาะเลี้ยงเพื่อปลอยคืน
สูพื้นที่ธรรมชาติตอไป 

นอกจากน้ียังไดจัดใหมีการประชุมสรางเครือขาย
งานวิจัยดานห่ิงหอย    เพ่ือรับทราบและศึกษาปญหา
การลดลงของประชากรห่ิงหอยในพ้ืนที่อันเปนผลกระทบ
มาจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และรวมใหแนวทาง
และคำปรึกษาแกผูเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางจัดการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน  ตลอดจนปลูกจิตสำนึกแก
สาธารณชน    นับเปนการสนองตอพระราชประสงคใน
องคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงหวงใย
และทรงตองการใหมีการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมของประเทศเพ่ือชนรุนหลังสืบไป 
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3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�¡ÒÃãªŒ
ËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการท่ีจะนำหญาแฝก 
มาใชในการอนุรักษดินและน้ำ เนื่องจากเปนวิธีการท่ีใช
เทคโนโลยีแบบงายๆ เกษตรกรสามารถดำเนินการไดเอง 
ท้ังยังไมตองดูแลรักษาหลังการปลูกมากนัก และประหยัด
คาใชจายมากกวาวิธีอื่น ดังนั้น เพ่ือสนองพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคการฯ จึงจัดทำโครงการ
นำหญาแฝกมาใชประโยชนเพื่อปลูกยึดดินและปองกัน 
การพังทลายของดินโดยเฉพาะที่ดินที่เปดใหมตามพื้นท่ี
ลาดชันและพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมภายในสวน และในปงบประมาณ
2552 จะทำการเพาะขยายพันธุตนกลาหญาแฝก จำนวน 
200,000 ตน เพื่อนำมาจัดปลูกปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนที่
เปดใหมที่ลาดชันและมีความเสี่ยงสูงในการพังทลาย 
ของดิน เพื่อสรางความสมดุลแหงธรรมชาติ ทำใหเกิด
พ้ืนท่ีสีเขียว ตลอดจนเผยแพรความรูดวยการจัดนิทรรศการ 
จัดทำแผนพับ เผยแพรใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมปลูกหญาแฝกเน่ืองในโอกาส 
วันสำคัญ รวมทั้งการแจกจายกลาพันธุหญาแฝกใหแก
หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนำไป 
จัดปลูกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 150,000 กลา 

33



â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ
·Ò§¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
กลุมโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช

 
â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù»ÃÐªÒ¡Ãã¹ÃÐºº¹ÔàÇÈ
¢Í§¡ÅŒÇÂäÁŒ¾×้¹àÁ×Í§·Õ่àÊÕ่Â§μ ‹Í¡ÒÃÊÙÞ¾Ñ¹¸Ø� 

 
สาระสำคัญ :     

เปนโครงการท่ีดำเนินการตอเน่ืองจากปงบประมาณ 
2551 เพื่อฟนฟูประชากรของกลวยไมที่เสี่ยงตอการ 
สูญพันธุหรือถูกคุกคามในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ
กลวยไมพื้นเมืองของไทยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากกลวยไมพื้นเมืองของ
ไทยอยางยั่งยืนโดยการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการขยายพันธุ และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการสรางกิจกรรมรวมกับชุมชน  

 
ผลการดำเนินงาน :     

ปงบประมาณ 2552  ไดดำเนินการสำรวจรวบรวม

ชนิดพันธุกลวยไมที่อยูในสถานะที่ใกลสูญพันธุถูกคุกคาม  
โดยนักพฤกษศาสตร เพื่อนำมาเก็บรักษาในสภาพปลอด
เชื้อ จำนวน 5 ชนิด ไดแก เอื้องพวงหยก (Dendrobium 
findlayanum), เอื้องแซะภูกระดึง (Dendrobium 
christyanum) , สิงโตนกแกว (Bulbophyllum 
psittacoglossum), สิงโตนิพนธ (Bulbophyllum 
nipondii) และกระด่ิงภู (Pleione maculata)  และ 
ทำการเพาะขยายพันธุเพ่ือเพิ่มปริมาณ จำนวน 12,200 
ตน  ทำการยายตนจ๋ิว จำนวน 414 ตน โดยนำไปปลูก 
ในวัสดุที่ เปนกาบมะพราวแชน้ำผูกติดกับแผนไมสัก  
แลวนำไปแขวนไวในโรงเรือน เพ่ือใหปรับตัวกอนนำกลวยไม
ปลอยกลับคืนสูธรรมชาติ นอกจากน้ียังไดทำการจัดอบรม 
เรื่อง “เครือขายกลวยไมเพ่ือการอนุรักษ” และเรื่อง 
“การนำกลวยไมออกจากขวด” เพ่ือปลูกจิตสำนึก 

ดานการอนุรักษใหกับชุมชน และเพื่อเผยแพรความรู 
ดานการเพาะเลี้ยงกลวยไม  

 
ปญหาและอุปสรรค : 

ในการทวีจำนวนยังมีปญหาเนื่องดวยจำนวนของ
ตนพันธุมีจำนวนนอยและยังเปนตนพันธุที่ เริ่มนำมา 
ฟอกใหม 
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สาระสำคัญ :     
ปรง (Cycads) เปนพืชโบราณท่ีมีการกระจายพันธุ

อยูในประเทศไทยถึง 12 ชนิด และถูกจัดใหเปนพืชบน
บัญชี Thailand Red Data Book (Santisuk et al., 
2006) เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุสูง แตเจริญ
เติบโตชาตามธรรมชาติ  จึงทำการศึกษาเพื่อเก็บรักษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงพื้นเมืองในรูป
แบบตางๆ อีกทั้งขยายพันธุทวีจำนวนและสรางกิจกรรม
รวมกับชุมชนเพื่อนำกลับคืนสูแหลงกำเนิดในธรรมชาติ
ตอไป 

 
ผลการดำเนินงาน :     

ดำเนินการสำรวจและรวบรวมปรงจากแหลง
ธรรมชาติ จำนวน 3 ชนิด ไดแก ปรงมะพราวเตา (Cycas 
simplicipinna), ปรงนา (Cycas siamensis) และ 
ปรงเขา (Cycas pectinata) นำเมล็ดมาทำการเพาะ
ขยายพันธุในสภาพธรรมชาติ และสภาพปลอดเชื้อ พบวา 
เมล็ดที่งอกเปนตนออนในสภาพธรรมชาติ นำมาฟอก 
ฆาเชื้อไมสามารถทำใหปลอดเชื้อได สวนเมล็ดที่ยังไมงอก
นำมาฟอกฆาเช้ือทั้งกะลาไมสามารถทำใหปลอดเช้ือได  

หากแกะสวนกะลาออก ใชสวนเมล็ดที่มีทั้งคัพภะและ 
megagametophyte เพาะลงอาหาร และเพ่ิมข้ันตอน
การฟอกฆาเชื้อ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกฟอกดวย Sodium 
Hypochlorite 5% 30 นาที  และทำการฟอกซ้ำอีก 2% 
10 นาที จึงจะมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดดี สำหรับ
การใชชิ้นสวนกานใบออน ทำการฟอกฆาเชื้อ 2 ครั้งดวย 
Sodium Hypochlorite 2% 30 นาที และทำการฟอก
ซ้ำอีก 1% 10 นาที จะมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดดี
เชนกัน แตชิ้นสวนกานใบออน ไมสามารถพัฒนาตอไปได 
เน่ืองจากพบวาเม่ือฟอกฆาเช้ือแลวทำการเพาะตอไประยะ
หนึ่งชิ้นสวนจะตาย  

นอกจากน้ี ยังไดทำการศึกษาการชักนำใหเกิด 
somatic embryo จากแคลลัส ในอาหาร SH สูตร T1, 
T2 และ T3 โดยการตัดช้ินสวน megagametophyte 

ใบเลี้ยง และราก พบวาในปรงนา ไมสามารถทำใหเกิด
แคลลัสจากอาหารทุกสูตรได สวนปรงเขา พบวา 
megagametophyte และราก สามารถเกิดแคลลัสได
จากอาหารสูตร T1 สวนใบเลี้ยง สามารถเกิดแคลลัสได
จากอาหารสูตร T2 และ T3  และไดทำการทดลองอาหาร
ชุดใหม คือ Modified B5 ในสูตร T1, T2 และ T3  
พบวาในอาหารสูตร T2 megagametophyte มีการ
พัฒนาของแคลลัสเต็มพ้ืนท่ีหลอดทดสอบ ใบเลี้ยง 
พบลักษณะแคลลัสในบางช้ินสวน และราก พบลักษณะ
แคลลัสที่เปลี่ยนเปนสีน้ำตาล เนื้อสัมผัสยุย เกาะตัวกัน
หลวมๆ สวนในอาหารสูตร T1 พบแคลลัสเพียง 5%  
ในช้ินสวนใบเล้ียงและรากเทานั้น สำหรับmegagame- 
tophyte พบวาบางชิ้นสวนตาย บางสวนฉ่ำน้ำ ทั้งนี้ 
จะไดทำการศึกษาวิจัยตอไป 

 

â¤Ã§¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù»ÃÐªÒ¡Ãã¹ÃÐºº¹ÔàÇÈ¢Í§»Ã§ä·Â 
·Õ่àÊÕ่Â§μ ‹Í¡ÒÃÊÙÞ¾Ñ¹¸Ø� 

megagametophyte 

ใบ 

ราก 
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สาระสำคัญ :   
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่ถูกคุกคามและ

เสี่ยงตอการสูญพันธุในสภาพปลอดเช้ือ มีวัตถุประสงค
เพ่ืออนุรักษพรรณพืชท่ีเส่ียงตอการสูญพันธุหรือถูกคุกคาม
ในสภาพปลอดเช้ือและสงเสริมการใชประโยชนจาก 
พรรณพืชของไทยอยางยั่งยืน โดยการปลูกจิตสำนึก 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการสรางกิจกรรม
รวมกับชุมชนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน 

 
ผลการดำเนินงาน :   

ทำการรวบรวมพันธุพืชที่ถูกคุกคามและเส่ียงตอ
การสูญพันธุได จำนวน 30 ชนิด อาทิเชน สามปอยชมพู 
(Vanda besonii), สะแลง (Vanda pulima), นางอั้ว
นวลจันทร (Calanthe vestita) , หมากชมพู  
(Spsthoglottis plicata) , พราวดง (Phaius  
mishmensis), กุหลาบกระบี่ (Aerides krabiensis), 
สามปอยหลวง (Vanda denisoniana), จำปานาน  
(Dendrobium sulcatum), เหลอืงจันทบรู (Dendrobium 
friedericksianur), กะเรกะรอนอินทนนท (Cymbidium 

tracyanum ) , เอื้ องสายน้ำนม (Dendrobium  
cretaceum), พระยาฉัททันต (Vandopsis gigantean) 
เปนตน เพื่อนำมาเก็บรักษาในสภาพปลอดเชื้อ โดยวิธี
การทำความสะอาดเชื้อที่ผิว (Surface sterilization) 
กบัฝกกลวยไม สามารถทำได 4 วธิ ีคอื การผานเปลวงไฟ 
(flaming), การทำความสะอาดดวยสารละลายฟอก 
ฆาเชื้อ (disin- fectant), การปนเหวีย่งเมลด็ใหตกตะกอน  
(centrifugation) และการกรองดวยกระดาษกรองที่นึ่ง
ฆาเช้ือแลว ซ่ึงสองวิธีหลังน้ันใชในกรณีท่ีฝกแตกและเมล็ดมี
การปนเปอน วิธีที่เหมาะสมในการทำความสะอาดเชื้อที่
ผิวของฝกกลวยไม พบวาใชวิธีลนผานเปลวไฟไดผลดีท่ีสุด 
แตถาฝกมีการปนเปอนมาก ควรใชวิธีแชในสารละลายฆา
เชื้อ คือ จุมใน เอทิลแอลกอฮอล 70% ประมาณ 3-5 
นาที หลังจากน้ันแชในสารละลาย Clorox ท่ีมีความเขมขน 

â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¾×ª·Õ่¶Ù¡¤Ø¡¤ÒÁáÅÐàÊÕ่Â§μ ‹Í¡ÒÃÊÙÞ¾Ñ¹¸Ø� 
ã¹ÊÀÒ¾»ÅÍ´àª×้Í  

20% และเติม Tween 20 ประมาณ 2-3 หยด 10 นาที  
หากเปนฝกท่ีแตกแลว หรือมีรองรอยถูกเจาะทำลายใชวิธี
ทำความสะอาดเมล็ดโดยการปนในสารละลายฆาเช้ือให
เมล็ดตกตะกอนหรือทำความสะอาด โดยใชวิธีการกรอง
ดวยกระดาษกรองท่ีน่ึงฆาเช้ือแลวในกรณีท่ีมีปริมาณเมล็ด
นอยมาก 

สูตรอาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยง แบงออกกเปน  
3 ระยะ คือ 1) ระยะเมล็ด สูตรท่ีเหมาะสมกับกลวยไม
อากาศและกลวยไมดินสกุล Pleione, Tainia และ 
Spathoglottis คือ สูตร MS (Murashige and Skoog, 
1962) ที่ดัดแปลงโดยใสน้ำมะพราว 10% สวนในสกุล 
Paphiopedilum เจริญไดดีในอาหารเหลวสูตร Vacin 
and Went  และกลวยไมดินเจริญไดดีในสูตร ½ MS 
(1962) ที่มีปริมาณเกลือแรครึ่งหนึ่งของ MS เต็มสูตร   
2) ระยะ protocorm ใชสูตรเดียวกันกับที่ใชเพาะใน 
ระยะเมล็ด ยกเวนกลวยไมบางชนิดที่อาหารเพาะเล้ียง
เปล่ียนสี เนื่องจากมีการผลิต phenolic compounds 
หรือท่ีเรียกวา เกิดอาการ browning แกไขโดยการเติม
ผงถาน (activated charcoal) ลงในอาหารเพ่ือชวย 

ดูดซับ phenolic compounds  และ 3) ระยะตนจิ๋ว  
สวนใหญจะเจริญไดดีบนสูตรอาหารของจิตราพรรณ 
ระยะนี้กลวยไมจะใชอาหารเพาะเลี้ยงอยางรวดเร็ว 
และขยายเพิ่มปริมาณจนแนนขวด ภายในเวลา 1.5–2 
เดือน จึงตองมีการวางแผนในการยายอาหารตามความ
เหมาะสม 
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กลุมโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชพื้นเมืองของไทย
â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾×ªÊ¡ØÅà·ÕÂ¹  
(Genus Impatiens) ¢Í§ä·Âà¾×่Í¾Ñ²¹Ò 
à»š¹äÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ Ñ́º 

 
สาระสำคัญ :     

ประเทศไทยมีพืชสกุลเทียน (Impatiens) 
อยูกวา 20 ชนิด และสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ-
พระนางเจาสิริกิติ์ ไดทำการสำรวจและเก็บรวบรวม
ไวแลวกวา 10 ชนิด  พืชสกุลนี้มีดอกที่รูปทรงสีสัน
สวยงาม เหมาะที่จะนำมาพัฒนาเปนไมดอกกระถาง
หรือตกแตงพ้ืนที่ เชน ปรับปรุงใหมีทรงพุมเล็ก  
ดอกขนาดใหญกวาเดิม หรือพันธุลูกผสมท่ีมีรูปทรง
หรือสีสันใหมๆ อันจะเปนที่นิยมของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ  องคการฯ จึงจัดทำโครงการน้ีเพ่ือทำการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืชสกุลเทียนใหมีลักษณะ
ตามความตองการของตลาด เชน ตนเตี้ย ดอกดก 
เพื่อจำหนายเปนไมกระถาง หรือใชในการตกแตง 
ภูมิทัศน 

 
ผลการดำเนินงาน :   

ดำเนินการออกสำรวจและเก็บรวบรวมชนิด
พันธุเทียนเพิ่มเติม รวมท้ังสิ้น 26 ชนิด และนำมา 
เพาะขยายพันธุ โดยวิธีปกชำเพ่ือเพิ่มปริมาณตนพอ
พันธุ-แมพันธุ เพื่อทำการศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวา
สามารถจำแนกเทียนออกเปน 3 กลุม  คือ กลุมที่ 1 
เทียนพันธุการคา ไดแก I. balsamina, เทียนฝร่ัง  
(I. wallerana), I. hakeri Bull. (New Guinea 
Impatien)  กลุมที่ 2 เทียนพันธุปาหรือเทียนที่พบใน
ธรรมชาติที่พบในประเทศไทย ไดแก เทียนธารา  
(I. mengtzeana Hook.f.),  เทียนดอย (I. violaeflora
Hook.f.), เทียนเชียงดาว (I. chiangdaoensis.),  
เทียนเหยื่อจง (I. kerriae Craib),  เทียนนกแกว  
(I. Psittacina Hk.f.),  เทยีนหางงอ (I. Chinensis L.),  
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เทียนนครสวรรค 

เทียนนกแกว 

เทียนดอย, เทียนปา 

เทียนชองนาง 



เทียนภูคา (I. claviger Hook.f.), เทียนคำ (I. Longiloba 
Craib), เทียนภูหลวง (I. Phuluangensis) และเทียน
เข็ม (I. radiate Hook.f.) และกลุมที่ 3 เทียนพันธุ
ตางประเทศ ไดแก  I. raptans. นอกจากน้ียังพบเทียน 
ที่มีถิ่นอาศัยในปาเขตหนาวอีก 4 ชนิด ไดแก  
I. noli-tangere, I. capensis, I. parviflora และ  
I. Glandulifera  

ทำการศึกษาการเพาะเล้ียงคัพภะของเมล็ดเทียน
ในสภาพปลอดเชื้อ พบวาไมสามารถหาคัพภะของ
เมล็ดเทียนพบ สันนิษฐานวาเมล็ดเทียนมีคัพภะขนาด
เล็กมากหรือคัพภะไปเช่ือมตอกับ endrosperm  จึง
ทำใหไมสามารถดึงเอาคัพภพมาทำการเพาะเล้ียงใน
สภาพปลอดเช้ือได แกปญหาโดยการทดลองเล้ียงเมล็ด
เทียนในสภาพปลอดเชื้อแทน บนอาหารสูตร MS มี
การงอกและเจริญเติบโตไดดี อีกท้ังยังสามารถนำทอน
พันธุที่เจริญเติบโตเปนตนแลวมาทำการขยายเล้ียงใน
สภาพปลอดเช้ือไดอีกดวย 

นอกจากน้ี ยังไดศึกษาผลการฉายรังสีแกมมา
ตอการรอดชีวิตและการกลายพันธุของพืชสกุลเทียน 
โดยทำการทดลองฉายรังสีแกมมาแบบฉับพลัน (acute 
irradiation) เปนการใหอัตรา (dose rate) และ
ปริมาณ (total dose) ในปริมาณท่ีสูง และใหเสร็จ
สิ้นในระยะเวลาสั้น เพื่อไมใหชิ้นสวนของพืชมีโอกาส

ซอมแซมความเสียหายในชวงที่ไดรับรังสี ทำใหอัตรา
การกลายพันธุคอนขางสูง แตมีโอกาสรอดชีวิตนอย
มาก  สวนการฉายรังสีแกมมาแบบโครนิก(Chronic 
irradiation) เปนการใหอัตรา (dose rate) และ
ปริมาณ (total dose) ในปริมาณที่ต่ำ แตใหตัวอยาง
พืชไดรับรังสีเปนระยะเวลานานๆ เพื่อใหพืชไดรับรังสี
ตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโต พบวาอัตราการก
ลายพันธุต่ำ แตอัตราการรอดชีวิตสูงกวาการฉายรังสี
แบบเฉียบพลัน 

 
ปญหาและอุปสรรค :   
มีหนอนเขาทำลายตนพันธุและเกิดโรครากเนา

โคนเนาแพรระบาดอยางรวดเร็ว ทำใหพอพันธุเทียน
ปามีจำนวนนอยลง 
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กลุมโครงการ
สรางและจัดการองคความรู จากการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ

สาระสำคัญ :     
เปนโครงการท่ีดำเนินการตอเน่ืองมาจากปงบประมาณ

2551 เพ่ือทำการศึกษาขอมูลทางพฤกษศาสตรในเบ้ืองตน 
ลักษณะทางนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ และเพ่ือทำการ
เพาะขยายพันธุเพิ่มจำนวนพืชพรรณไมน้ำในประเทศ
ไทย เพ่ือใหมีคุณคาทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน และอนุรักษ
ใหคงอยูและใชประโยชนอยางย่ังยืน 

 

ผลการดำเนินงาน :     
ดำเนินการออกสำรวจและเก็บรวบรวมพืชพรรณ

ไมน้ำได จำนวน 105 ชนิด จัดอยูใน 83 สกุล 41 วงศ 
โดยพืชพรรณไมน้ำมีลักษณะการดำรงชีวิตและระบบนิเวศ
ในสภาพธรรมชาติที่แตกตางกัน  ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม 
ไดแก 1) พืชใตน้ำ พบจำนวน  4 ชนิด อาทิเชน บัวสาหราย 
(Cabomba caroliniana), อุตพิดหิน (Cryptocoryne 
retrospiralis)  2) พืชโผลเหนือน้ำ พบจำนวน 6 ชนิด 
อาทิเชน ฝนน้ำ (Hydrocleys nymphoides), บัวบา  
(Nymphoides indica) 3) พืชลอยน้ำ พบจำนวน  
1 ชนิด ไดแก ไขแหน (Wolffia globosa) และ  
4) พืชชายน้ำ พบจำนวน 94 ชนิด อาทิเชน แฟบน้ำ 
(Hymenocardia wallichii), กุมน้ำ (Crateva religiosa) 
และเทียนน้ำ (Hydrocera triflora) เปนตน 

นอกจากน้ี ไดทำการเก็บเมล็ดและตนพันธุบางชนิด
มารวบรวมไวที่ศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง เพื่อทำการเพาะขยายพันธุเพิ่มปริมาณ และจัด
แสดงไวในโรงเรือน จำนวน 4,000 กลา ซึ่งเปนการเพ่ิม
จำนวนประชากรของพืชพรรณไมน้ำ เพื่อการอนุรักษ

และพัฒนาศักยภาพใหเปนพืชเศรษฐกิจตอไป 
 

ขอเสนอแนะ :     
1) พรรณไมนำ้มีศตัรูทางธรรมชาตมิาก ทัง้หนอน

และแมลงกัดกินใบ ดอก และสวนตางๆ หากถูกทำลาย
มากๆ อาจทำใหพรรณไมน้ำชะงักการเจริญเติบโตและ
ตายไปในที่สุด 

2) พรรณไมน้ำเปนพันธุไมที่มีระบบนิเวศ ตองอยู
ในน้ำหรืออยูใกลน้ำ  ดังน้ัน เม่ือนำมาปลูกเล้ียง ควรใสใจ
ดูแลอยาใหขาดน้ำ 

3) พรรณไมน้ำสวนใหญเปนพืชลมลุก มีชวงชีวิต
ที่สั้น เมื่อครบ 1 ปจะตายลงและเกิดขึ้นใหมในชวงฤดูฝน 
ดังน้ัน หากนำมาปลูกเล้ียงเพ่ือเพ่ิมมูลคา ควรทำการศึกษา
ขอมูลกอนที่นำมาปลูกเล้ียง 

 

â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÇºÃÇÁà¾ÒÐ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�äÁŒ¹ ้Ó¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
à¾×่Í¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ Ñ̈´áÊ´§ 
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â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ò§¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�¢Í§¡ÅØ‹Á¾×ª¡Ô¹áÁÅ§ (Carnivorous Plant)  
ã¹¾×้¹·Õ่ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 

สาระสำคัญ :     
 
เปนโครงการท่ีดำเนินการตอเน่ืองจากปงบประมาณ 

2551 เพื่อศึกษาขอมูลทางพฤกษศาสตรพื้นฐานท้ังใน
ดานอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา รวมถึงนิเวศวิทยาและ
ขอบเขตการกระจายพันธุของกลุมพืชกินแมลง ในเขต
พื้นที่ชุมน้ำภาคตะวันออกของประเทศไทย และเพื่อ
รวบรวม เพาะขยายพันธุพืชกินแมลง เพื่อการศึกษาและ
การอนุรักษไวใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

 
ผลการดำเนินงาน :     

ในปงบประมาณ 2552 ไดทำการศึกษาสำรวจ
และรวบรวมพืชกินแมลง สกุลหมอขาวหมอแกงลิง 
(Nepenthes) จำนวน 2 ชนิด ไดแก เขนงนายพราน 
(Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce) และน้ำเตาลม 
(Nepenthes thorelii H. Lec) ในสภาพธรรมชาติ 
พรอมท้ังบันทึกขอมูล จัดทำตัวอยางแหง และทำการ
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา 
การกระจายพันธุ พบวาพืชกินแมลงท้ัง 2 ชนิด เจริญ
เติบโตกระจายอยูตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะนิเวศวิทยา 

2 ประเภท ไดแก นิเวศวิทยาปาชายหาดท่ีมีสภาพเปน 
ที่ลุมหลังหาด และนิเวศวิทยาพื้นที่ชุมน้ำมีสภาพพื้นที่
เปนบึงน้ำจืด น้ำทวมขังตลอดป  แตเนื่องจากปจจุบัน
ลักษณะนิเวศวิทยาท้ัง 2 ประเภทน้ี มีสภาพเปนผืนปา 
ที่เสื่อมโทรม เกิดจากการบุกรุกทำลายของประชาชน 
ในทองถ่ิน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอจำนวนประชากรของ
กลุมพืชกินแมลงทั้ง 2 ชนิด ลดจำนวนลงอยางรวดเร็ว 
จนอาจสูญพันธุได 

นอกจากนี้ ไดทำการเพาะขยายพันธุพืชกินแมลง
ทั้ง 2 ชนิด ดวยวิธีการเพาะเมล็ด และวิธีการปกชำ 
สามารถเพ่ิมจำนวนประชากรพืชได 4,000 กลา ซึ่งได
ทำการอนุบาลไวท่ีศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพใหเปนพืชเชิงเศรษฐกิจเพื่อ
การอนุรักษ และใชประโยชนไดอยางยั่งยืนตอไป 
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ÊÓÃÇ¨ ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ Ñ̈´·Óμ ÑÇÍÂ‹Ò§¾ÃÃ³äÁŒ 
ดำเนินการออกสำรวจภายในและภายนอกพ้ืนที่ และ

เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมมาไวในสวนพฤกษศาสตร  
จ.เชียงใหม โดยรวบรวมและจัดเก็บตัวอยางพรรณไมแหง  
จำนวน 378 ชนิด 3,649 ตัวอยาง และตัวอยางพรรณไมดอง 
จำนวน 155 ชนิด 435 ตัวอยาง โดยที่นักวิชาการไดทำการ
ตรวจสอบรายช่ือที่ถูกตอง และทำการจัดเก็บในหอพรรณไม  
สวนพฤกษศาสตร จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชในการสืบคนอางอิง
ของนักวิชาการและจัดทำปายชื่อพรรณไมตอไป 

 
áÅ¡à»ÅÕ่Â¹μ ÑÇÍÂ‹Ò§¾ÃÃ³äÁŒ 

องคการฯ ไดทำการแลกเปล่ียนตัวอยางพรรณไมกับ
หนวยงานตางๆ อาทิเชน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย-
เชียงใหม  มหาวิยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และหนวยจัดการตนน้ำโปงไคร เปนตน โดยทำการแลกเปลี่ยน
ตัวอยางพรรณไมแหง ตัวอยางพรรณไมดอง และตัวอยาง 

มีชีวิต จำนวน 48 ชนิด 360 ตวัอยาง  
 

Ñ̈´·Ó»‡ÒÂÊ×่Í¤ÇÒÁËÁÒÂ 
ในปงบประมาณ 2552 องคการฯ ไดจัดทำปายส่ือ

ความหมายเพ่ิมเติม ปรับปรุงปายบอกสถานท่ี ปายบอกเสนทาง
เดินภายในสวนฯ ใหชัดเจน จำนวน 69 ปาย และปรับปรุงปาย
ช่ือพรรณไม จำนวน 2,741 ปาย โดยเพ่ิมเติมขอมูลรายละเอียด
ของพันธุไมเพิ่มเติม ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ สายพันธุไม  
เปนการใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา นักทองเที่ยวและผูที่
เขามาศึกษาพรรณไมในสวนฯ  

¡ÉÒ áÅÐ Ñ̈´·Óμ ÑÇÍÂ‹Ò§¾ÃÃ³äÁŒ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ
Í¹Ø¡ÃÁÇÔ¸Ò¹¾×ª
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¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม

 
พัฒนาพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม ใหมีความพรอมในการเปนแหลง
บริการใหความรูทางดานพืช และเปนแหลงนันทนาการ
สำหรับประชาชนในทองถิ่น โดยในปงบประมาณ 2552 
ไดดำเนินการปรับปรุงเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ จัดทำ
ซุมไมเล้ือย ศาลาพักชมพรรณไม ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรือน
กระจกดวยการจัดทำน้ำพุอยูกลางสระบัว พรอมท้ังตกแตง
ภูมิทัศนโดยรอบดวยการปลูกไมดอกไมประดับตางๆ  
ใหสวยงาม พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดแสดงพืชวงศใหมเพิ่มเติม
อีก 2 วงศ ไดแก จัดแสดงไมวงศปรงปา (Cycadaceae) 
และไมวงศกุหลาบ (Ericaceae)  เปนกุหลาบพันธุลูกผสม  
(Hybrid variaties)  จำนวน 17 ชนิดพันธุ  อาทิเชน 
ควีน สิริกิติ์ (Queen Sirikit Rose), จุฬาลงกรณ  
(Chulalongkorn), เฟลมม่ิง(Flaming Peace), อเล็กสเรด 
(Alec’s Red), มิสเตอรลินคอรน (Mister Lincoln) และ
ซัมเมอรสโนว (Summer Snow) เปนตน และพัฒนา
พื้นที่เพื่อทำจุดชมวิวเพิ่มข้ึนอีก 1 จุด คือ จุดชมวิว 

ผานนทรี สำหรับนักทองเที่ยวไดพักผอนและชื่นชม 
ความสวยงามของธรรมชาติอีกจุดหนึ่ง   

นอกจากน้ี ในชวงเทศกาลตางๆ จะดำเนินการ
ปรับปรุงตกแตงพื้นท่ีบริเวณหนาสวน บริเวณน้ำตก  
สวนรุกขชาติ แปลงรวมพรรณไม และบริเวณสอง 
ขางทางภายในสวน ดวยการตกแตงไมดอกไมประดับ 
ใหเกิดความสวยงาม เพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยและชาวตางประเทศใหมากยิ่งข้ึน 
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สวนพฤกษศาสตร
บานรมเกลา พิษณุโลก

 
ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ สำหรับจัดแสดงไมวงศ

กุหลาบ (Ericaceae) ซ่ึงเปนกุหลาบพันธุลูกผสม (Hybrid 
variaties) 124 ชนิด อาทิ พันธุพอรทเทรต (Portrait), 
ซันแฟลร(Sun Flare), Rosa Pink Peace, Rosa Princess 
Sayako และ Rosa Klai Kang Won เปนตน พรอมทั้ง
ปรับปรุงเสนทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติดวยการจัดปลูก
ตกแตงไมดอกไมประดับใหสวยงาม จัดสรางศาลาพักชมววิ 
สำหรับใหผูเขาชมไดพักผอนและชมความงามตามธรรมชาติ 
และจัดทำปายเพ่ือประชาสัมพันธุศูนยรวมพรรณไม  
ปายบอกเสนทางเดิน ปายส่ือความหมายภายในศูนยฯ 
และปรับปรุงปายชื่อพรอมทั้งตกแตงภูมิทัศนบริเวณโดย
รอบใหสวยงาม รวมทั้ง ดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีในการ
ปลูกตนไมเพ่ือการอนุรักษปา และจัดทำแนวกันไฟรอบ
พื้นที่ เพื่อปองกันพื้นที่ไมใหเกิดความเสียหายจากไฟปา
ในฤดูรอน  

สวนพฤกษศาสตร ระยอง
 
ทำการพัฒนาพื้นที่ศูนยฯ เพื่อจัดปลูกพรรณไมใหเปน

หมวดหมูตามวงศตางๆ โดยในป 2552 ไดจัดปลูกพันธุไม
ตามวงศเพิ่มอีก 4 วงศ 80 ชนิด ไดแก วงศพลับพลึง 
(Amarylidaceae), วงศถั่ว (Fabaceae), วงศชมพู 
(Myrtaceae) และวงศเข็ม (Rubiaceae) จัดปลูกพรรณไม
ทองถ่ินของไทยท่ีมีคุณคา อาทิเชน เสม็ดขาว (Melaleuca 
quinguenervla (Cav.) S.T. Blake), เสม็ดแดง (Syzygium 
gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum), พรวด 
(Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.) และหมักมอ  
(Rothmannia witti i (Craib) Bremek) และจัด 
ปลูกพืชท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ ไดแก สนทราย (Baeckea 
frutescens L.) เปนตน ซึ่งการจัดปลูกพรรณไมตามวงศนี้ 
ทำใหเกิดความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย และสะดวก
ตอการศึกษาขอมูลพรรณไม พรอมท้ังจัดทำปายช่ือพรรณไม 

สำหรับผูเขาชมไดทราบขอมูลช่ือสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
ขอมูลตางๆ ของพรรณไมนั้นๆ และปรับปรุงเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติดวยการตกแตงไมดอกไมประดับตลอด 
สองขางทางใหเกิดความสวยงามแกผูเยี่ยมชม 
ศึกษาธรรมชาติดวยการตกแตงไมดอกไมประดับตลอด 
สสสอองงงขขขาางงททาางงใใหหเเกกิดดคคววาามมสสววยยยงงาามมแแกกผผููเเยยี่่ยยมมชชมม 
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สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน
 
ทำการพัฒนาพ้ืนที่ศูนยฯ จำนวน 10 ไร เพื่อจัด

แสดงพืชวงศไมตามหลักอนุกรมวิธานพืช จำนวน 5 วงศ 
ไดแก วงศถั่ว(Papilionaceae), วงศเข็ม(Rubiaceae), 
วงศไทร(Moraceae), วงศยาง(Dipterocarpaceae) 

และวงศขิง-ขา(Zingiberaceae) นอกจากน้ี ยังไดปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณดานหนาปายชื่อศูนยฯ ปายทางเขาศูนยฯ 
ดวยการปลูกตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณโดยรอบ 
ใหสวยงามเปนที่ดึงดูดแกผูเยี่ยมชม สวนบริเวณดานหนา
อาคารสำนักงาน เปนพื้นที่โลงลานกวาง ไดทำการ 
ปรับภูมิทัศนดวยการปลูกหญานวลนอย เพิ่มความสดใส
ดวยสีเขียวขจีของตนหญา และขางอาคารตกแตงดวย 
ไมประดับเพื่อความรมรื่นเย็นสบายแกผูเยี่ยมชม 

 
นอกจากน้ี ไดจัดต้ังสวนพฤกษศาสตรประจำ

ภูมิภาคอีก 2 แหง ไดแก 1) สวนพฤกษศาสตรพระแมยา 
สุโขทัย ณ บริเวณทุงทะเลหลวง ตำบลปากแคว อำเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งในปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ
กอสรางอาคารท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานและการใหบริการ

แกประชาชน อาทิเชน อาคารสำนักงาน อาคารเรือนกระจก
ประธาน อาคารเรือนกระจกเล็ก อาคารสกัการะพระแมยา 
หองน้ำ บานพักพนักงาน ลานจัดแสดงอัฒจรรย รานกาแฟ 
และปายชื่อโครงการ เปนตน และ 2) สวนพฤกษศาสตร
เกาะระ พังงา กอตั้งในพื้นที่เกาะระ ตำบลเกาะพระทอง 
อำเภอคุระบรุ ีจงัหวัดพงังา ซึง่ขณะน้ีอยูระหวางดำเนินการ

ขออนุญาตใชท่ีดินจากกรมปาไม เพื่อจักไดพัฒนาใหเปน
ศูนยการเรียนรูทางดานพฤกษศาสตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนเกาะและระบบนิเวศทางทะเล และเปน
ศูนยอนุรักษพันธุพืชในระดับภูมิภาคตอไป 
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¡ÒÃà¾ÒÐ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¾×ª
ไดดำเนินการเพาะขยายพันธุไมเพ่ือใชในการตกแตง

ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีภายในสวน จัดแสดงภายในโรงเรือน 
จัดแสดงตามเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ จัดปลูกเพ่ิมเติม 
ในวงศไม ในพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม และแจกจายใหกับประชาชน 
หนวยงานราชการ และหนวยงานท่ัวไป โดยในปงบประมาณ
2552 ไดทำการเพาะขยายพันธุไมที่เพาะขยายพันธุงาย 
ไดแก ไมดอก ไมประดับตางๆ จำนวน 530,213 ตน  
พันธุไมที่เพาะขยายพันธุยากโดยการใชเทคนิคพิเศษ 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ à»‡ÒËÁÒÂ  
(μ Œ¹) 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾ÒÐ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�äÁŒ ÃÇÁ ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�§‹ÒÂ ¢ÂÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�ÂÒ¡ äÁŒàÈÃÉ°¡Ô¨ 
1. สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 420,500 275,693 24,008 187,922 487,623 

2. สำนักวิชาการ-วิจัย 72,000 8,684 81,340 - 90,024 
3. สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา 

จ.พิษณุโลก 
54,000 62,949 - 16,770 79,719 

4. สวนพฤกษศาสตรระยอง 40,000 77,629 - 4,000 81,629 
5. สวนพฤกษศาสตรเมืองพล    

ขอนแกน 
54,000 105,258 - - 105,258 

รวม 640,500 530,213 105,348 208,692 844,253 

จำนวน 105,348 ตน เพื่อการศึกษาวิจัย การอนุรักษ
ชนิดพันธุ และเพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติ นอกจากนี้ได
ทำการเพาะขยายพันธุพืชเศรษฐกิจ อาทิเชน พันธุพืชปา 
กลวยไม เฟน และบีโกเนีย เปนตน จำนวน 208,692 ตน 

เพื่อการจำหนายเปนการเพิ่มรายไดใหกับองคการฯ 
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¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ในปงบประมาณ 2552 องคการฯ มีการถายทอด

ความรูจากนักวิชาการไปสูเยาวชน ประชาชน และนักเรียน 
นักศึกษา ในกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 

 
¡ÒÃ¨Ñ´ÇÔ·ÂÒ¡Ã¹ÓªÁÊÇ¹Ï เพื่อใหความรู

ทางดานพฤกษศาสตร จำนวน 444 ครั้ง โดยการจัด
บรรยายประกอบสื่อสารสนเทศในอาคารศูนยสารนิเทศ
เปนประจำทุกวัน จัดวิทยากรนำชมและบรรยายใหความ

รูทางดานพืชในเสนทางศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ 
ใหแกเยาวชน นิสิต นักศึกษา ผูเขาเยี่ยมชมทั่วไป และ
หนวยงานตางๆ จำนวน 35,358 คน  

 
¡ÒÃ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁàÂÒÇª¹ เพื่อปลูกฝง 

กลอมเกลาใหเยาวชนตระหนักถึงคุณคาความสำคัญ 
ของทรัพยากรธรรมชาติดานพืช  โดยในปงบประมาณ 
2552 ไดทำการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ อาทิเชน 
หลักสูตร “นักอนุรักษสิ่งแวดลอมรุนเยาว”, หลักสูตร 
“นักพฤกษศาสตรทองถิ่น”, หลักสูตร “ผูนำชุมชนเพื่อ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ”, หลักสูตร “เทคโนโลยี
การปลูกใหแกเกษตรกร”, หลักสูตร“การผลิตสินคา 
ที่ระลึกใหแกกลุมแมบาน”,หลักสูตร “อาสาสมัคร 
นำชมสวน”, หลักสูตร “ละออนนอยนำชมสวน” อบรม  

“การอนุกรมวิธานพืชเบ้ืองตน” และอบรม”การถายภาพ
ทางพฤกษศาสตร” เปนตน  โดยมีผูเขารับการฝกอบรม
รวมทุกหลักสูตร จำนวน 830 คน 
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Ñ̈´ºÃÃÂÒÂãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ โดยมี 
ผูเขารวมรับฟงการบรรยาย จำนวน 441 คน ในหัวขอ
เรื่องตางๆ อาทิเชน  

• เรื่อง “ปรากฎการณภาวะโลกรอน”  โดย  
นางกนกวรรณ แคลฮูน และ นายสมยศ ศิลาลอม ในงาน
นิทรรศการ Flora & Fauna Exotica 2008 ณ The 
Emporium กรุงเทพมหานคร 

• เรื่อง “เครือขายกลวยไมเพื่อการอนุรักษ”  
โดย Dr.Henrik A Pederson, Dr.Santi Watthana,  
Dr.Hebert Kurzweil   

• เรื่อง “Water bugs and Introduction to 
Aquatic Insects”  โดย Dr.Hebert Kurzweil  and 
Dr.Somyot Silalom 

• เรือ่ง “พชืสมนุไพร”  โดย นายวทิยา ปองอมรกุล 
และคณะ   

• เรื่อง “การนำกลวยไมออกจากขวด” โดย  
นางสุจินดา สอนพูด และคณะ 

 
Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÃÙŒà¹×่Í§ã¹ÇÑ¹

ÊÓ¤ÑÞ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  
เขารวมในกิจกรรมสำคัญตางๆ จำนวน 68,087 คน  
อาทิเชน วันรักตนไมประจำปของชาติ, วันเฉลิมพระเกียรติ 
5 ธันวามหาราช, วันเด็กแหงชาติ, วันสิ่งแวดลอมโลก, 

วันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี, วันเขาพรรษา 
และวันพ้ืนที่ชุมน้ำโลก เปนตน 
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• จัดกิจกรรม “ปลูกตนไมเพื่อแมของแผนดิน” 
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 77 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่  
23 สิงหาคม 2552  เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร
พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจาฯ ตลอดจนเปนการ
เผยแพรความรูทางวิชาการ และปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหประชาชน 
ไดตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลาย และเกิดความ
ภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยในการ
จดังานคร้ังน้ีมกีจิกรรมสำคัญ ประกอบดวย การปลกูตนไม
เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวใหแกโลก ซึ่งทำการประชาสัมพันธ

เชิญชวนประชาชนทั่วไปรวมเปนผูอุปถัมภในการปลูก
ตนไมและรวมอนุรักษพรรณไมไทยในสวนพฤกษศาสตร 
พรอมจัดทำใบประกาศเกียรติคุณและจัดทำปายช่ือของ 
ผูมีอุปการคุณติดไวที่ตนไมดวย และการจัดสัมมนา 
ทางวิชาการ เร่ือง ผลของสภาวะโลกรอนตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

 ในโอกาสน้ี พณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดทำการปลอยตนไม
คืนสูปาธรรมชาติ โดยการใชหนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุพืชให
กระจายสูปา จำนวน 5 ชนิด  ไดแก ตะคร้ำ มะชัก มะฝอ 
ตะขบปา และจำปรัชนี ทั้งนี้ ไดรวมเปนผูอุปถัมภในการ
ปลูกตนอินจัน วงศมะเกลือ เพ่ือการอนุรักษพรรณไมไทย
ในสวนพฤกษศาสตรอีกดวย  

• กิจกรรม “9 ในดวงใจถวายพระพรชัยมงคล
แตพอแหงแผนดิน”  โดยดร.กองกานดา ชยามฤต  
พรอมดวยคณะผูบริหาร พนักงานและลูกจาง องคการ
สวนพฤกษศาสตร รวมรองเพลงสดุดีมหาราชา และ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช และ
พระบรมราชินีนาถ  
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 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ดร.ประมุข เพ็ญสุต 
รองผูอำนวยการสวนพฤกษศาสตรเปนประธานในพิธี
ถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของ
แผนดิน เพื่อปลูกฝงอุดมการณเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย 
ในกลุมผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

• การจดันทิรรศการ เพือ่ใหความรูทางพฤกษศาสตร
แกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ในปงบประมาณ 2552 
องคการฯ ไดจัดนิทรรศการ จำนวน 51 ครั้ง มีผูเขาชม

นิทรรศการท้ังสิ้น 243,983 คน  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ  
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม
และสวนพฤกษศาสตรสาขา นอกจากน้ี ยังไดจัดตาม
โรงเรียน หนวยงาน และสถานท่ีสำคัญ  โดยจัดนิทรรศการ
ในเรื่องตางๆ อาทิเชน “เผยแพรพระอัจฉริยะภาพในองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”, “การอนุรักษพรรณไม
ทองถิ่น”, “ภาวะโลกรอน”, “พรรณไมหายาก”, “การใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรโดยภูมิปญญาทองถิ่น”,  
“พรรณไมเดนวันนี้” (ซึ่งจะจัดข้ึนโดยเปล่ียนช่ือพรรณไม
ทุกเดือน), “องคการสวนพฤกษศาสตรสวนความรูคู
แผนดิน”, “การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ บึงจำรุง”, “มรดก
ทางธรรมชาติ”, “แนวทางการปลูกปา”, “นิทรรศการ
มหัศจรรยพืชไทย” และ “นิทรรศการการอนุรักษกลวยไม
ไทย” เปนตน 
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ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารสากลตางๆ  จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้

เผยแพรความรู / 
  ผลงานทางวิชาการ
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ในปงบประมาณ 2552 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดดำเนินการจัดทำแผนการตลาด เพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดหารายไดเพื่อการพึ่งตนเองในอนาคต เพิ่มชองทางการใหบริการ
ผลิตภัณฑขององคการฯ ทาง Website ขององคการฯ จัดโปรโมรช่ันรวมมือกับเครือขายพันธมิตร อาทิ
เชน สวนสัตวเชียงใหม และกลุมผูทำธุรกิจดานการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม และประสานบริษัท/ 
หางราน/หนวยงาน เพ่ือนำสินคาขององคการฯ ฝากวางจำหนายท้ังในและตางประเทศ อาทิเชน  
รานจำหนายหนังสือ และสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญตางๆ เปนตน  พรอมทั้งมุงพัฒนาฐานองคความรูทาง
ดานพฤกษศาสตรเพื่อตอยอดสูการพัฒนาเชิงพาณิชยตอไปในอนาคต เชน กลวยไมไทย พืชสมุนไพร  
ผักพื้นบาน เปนตน 

สวนการดำเนินงานจัดเก็บรายไดและการใหบริการขององคการฯ ในปงบประมาณ 2552 จัดเก็บ
รายได จำนวน 13.441 ลานบาท ดังนี้ 

• จำหนายบัตรเขาชมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม สำหรับนักทองเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จำนวน 3.354 ลานบาท  

• จำหนายสินคาขององคการฯ อาทิเชน หนังสือพรรณไม หนังสือพรรณไมน้ำบึงบอระเพ็ด 
โปสเตอร เสื้อ และพันธุไม และสินคาฝากขายจากชุมชน ผลิตภัณฑกระดาษสา เคร่ืองสำอาง 
ที่ผลิตจากสมุนไพร และของที่ระลึกตางๆ  รวมจำนวนทั้งสิ้น 6.655 ลานบาท 

• ใหเชาหองประชุม/จัดสัมมนา จำนวน 0.005 ลานบาท 
• ใหสิทธิเอกชนเขาประกอบกิจการในพ้ืนที่ศูนยฝกอบรม จำนวน 2.491 ลานบาท  
• รายไดอื่นๆ อาทิเชน คาเชาหองประชุม คาลงทะเบียน คาจัดทำปายชื่อพรรณไม จำนวน 0.936 

ลานบาท 

จำหนายบัตร 25% 

อนุญาตใหประกอบ 
กิจการ 18% จำหนายสินคาองคการ 44% 

จำหนายสินคาฝากขาย 6% 
รายไดอื่นๆ 7% 

 จำหนายบัตร 
 อนุญาตใหประกอบกิจการ 
 จำหนายสินคาองคการฯ 
 จำหนายสินคาขายฝาก  
 รายไดอื่นๆ 

51



Ê¶Ôμ Ô¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
»ÃÐàÀ· äμÃÁÒÊ 1 äμÃÁÒÊ 2 äμÃÁÒÊ 3 äμÃÁÒÊ 4 ÃÇÁ (¤¹) 

คณะที่ขอเขาชม 22,418 16,862 9,482 23,752 72,514 

นักทองเที่ยวชาวไทย 16,397 15,061 5,891 8,540 45,889 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 2,112 2,256 1,176 1,451 6,995 

รวม 40,927 34,179 16,549 33,743 125,398 
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ในดานการบริหารงาน ในปงบประมาณ 2552 ไดดำเนินการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบเครือขายภายในและการพัฒนาการ
เชื่อมโยงขอมูลขาวสารใหสอดรับกับสภาวะการณในปจจุบัน โดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ อีกท้ัง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อนำมาใชเปน
แนวทางในการดำเนินงานขององคการฯ นำผลท่ีไดมาประเมิน ติดตาม 
ตรวจสอบ และหามาตรฐานวางแผนการบริหารจัดการใหระดับความ
เสี่ยงดานตางๆ ขององคการฯ ลดลง และไดมีการจัดทำการควบคุม
ภายในระดับองคกร ของการดำเนินงานใน 7 ดาน ไดแก ดานการเงิน 
ดานทรัพยสิน ดานการรายงานการเงิน การบริหารบุคคล ระบบสารสนเทศ 
งานการพัสดุ และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ
องคการฯ  ตลอดจนจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการคณะตางๆ 
เปนประจำทุกเดือน มีเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน 
และองคการอื่นท้ังในและนอกประเทศ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปใน
ระดับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีการจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการใหบริการ
แกผูมาใชบริการ ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรและบุคลากร 
เพ่ือเปนการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง 
ในทุกระดับช้ัน  
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ดำเนินการในดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานตางๆ  ดังนี้  
• ดานโครงสราง ไดดำเนนิการปรบัปรุงโครงสราง 

เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจที่เพิ่มขึ้น มีการ
แบงสวนงานใหชัดเจน จัดบุคลากรใหดำรงตำแหนงตาม
โครงสรางใหมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องคการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันท่ี  
21 กันยายน 2552 โดยมีการกระจายอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบใหกับผูดำรงตำแหนงตางๆ ใหเหมาะสม
กับตำแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหมีความ
คลองตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเพ่ืออำนวย
ความสะดวกใหแกประชาชนผูมาติดตอองคการฯ ดวย  

• ดานการศึกษา  ไดสงเสริมใหพนักงานของ
องคการฯ ไดรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

จำนวน 1 คน คือ นางรัชชุพร สุขสถาน ศึกษาในสาขา
วิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

การศึกษาดูงาน
 

ภายในประเทศ
จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาและดูงานภายในประเทศ

สำหรับพนักงานและลูกจาง ระหวางวันท่ี 16-19 กรกฎาคม 
2552 จำนวน 30 คน  เพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน ประสบการณ
ตรงดวยการเรียนรูจากหนวยงานอื่นที่มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ทำใหประสบความสำเร็จหรือไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวาง และเพ่ือการพัฒนาความสัมพันธที่ดี
ระหวางพนักงานภายในองคกร สรางความพึงพอใจ 

ในการทำงานอันจะนำไปสูการพัฒนาตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ และนำความรูที่ไดมาสรางคุณคาใหกับ
ผูรับบริการขององคการฯ   

 
ตางประเทศ 
• นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน ประธานคณะกรรมการ

องคการสวนพฤกษศาสตร พรอมดวยคณะกรรมการ  
อันไดแก นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา , นายสมชัย  
อภิวัฒนพร , นายบุญนำ นิกรเทศ , นายวรสิทธิ์  
เติมจิตรอารีย, รอยตรีกฤษฎา การุญ, นายวีระพงษ  
บริสุทธ์ิสุขกมล และ นางกองกานดา ชยามฤต ผูอำนวยการฯ
และนางสาวรุจีวัลย ศิริวรรณ  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สหราชอาณาจักร ในระหวางวันท่ี 23-29 พฤษภาคม 2552
เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรูดานสวพฤกษศาสตร

แกกรรมการ อันจะไดนำความรูและประสบการณที่ไดรับ
มาชวยในการกำกับดูแลและบริหารองคการ อีกท้ังเปนการ
สรางเครือขายโครงการความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ
สวนพฤกษศาสตรตางประเทศอีกดวย 
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• ดร.สุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการฯ พรอม
ดวยคณะทำงานจัดทำแผนเ พ่ิมประสิทธิภาพการ 
ดำเนนิงานขององคการฯ ศกึษาดงูาน ณ ศนูยราชการใหม
ปุตาจายา, ศูนยวิจัยปาไมมาเลเซีย FRIM ประเทศมาเลเซีย 
และสวนนกจูรง,  ไนทซาฟารี, สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปร ในระหวางวันที่ 10-13 มิถุนายน 2552 
เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และหาแนวทางในการจดัทำ
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาองคกรสูมาตรฐานสากล 
สอดคลองกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ประสบการณ แนวคดิ วสิยัทศันใหแกผูปฏบิตังิาน  
อีกทั้ง เปนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับสวนพฤกษศาสตร  
ในตางประเทศมากยิ่งขึ้น 

 
 

การอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 

ภายในประเทศ
• การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากร 

ขององคการ เร่ือง “การบูรณาการระบบการบริหารจัดการ
กับการบริหารความเส่ียง” เพื่อเชื่อมโยงแผนการ 
ดำเนินงานใหมีความสอดคลองกันและตอเน่ืองกัน  
นำความรูดานบริหารจัดการความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

ท่ียังมีอยูมาพิจารณารวมกันเพ่ือบริหารจัดการอยางท่ัวถึง
ทั้งองคการฯ และหาแนวทางการดำเนินงานใหบรรลุผล
ตามท่ีกำหนด ระหวางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2552  
ณ หองประชุมอาคารศูนยสารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

• การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของ
องคการ เรื่อง “การบริหารโครงการใหสอดคลองกับ
เปาหมายองคกรและแนวการบริหารจัดการองคกร” เพื่อ
ทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัดหลักขององคกร สงเสริมให 
สวนงานตางๆ จัดทำแผนกิจกรรม โครงการ ใหเปนไป 
ในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับเปาหมายขององคการฯ  
และหาแนวทางในการบริหารจัดการ ในดานการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ในระหวางวันที่ 22-24 

กันยายน 2552 ณ ริมดอย รีสอรท อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายกลวยไมไทย

เพื่อการอนุรักษ เปนการประสานความรวมมือดานการ
ศึกษาวิจัยของกลวยไมไทยระหวางหนวยงานตางๆ ของ
ประเทศ และหาแนวทางการอนุรักษกลวยไมไทยของ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ 
นักวิจัยดานการอนุรักษกลวยไมไทยจากหนวยงานตางๆ 
เขารวมประชุม ณ หองประชุมอาคารศูนยสารนิเทศ  
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 

• สงเสริมบุคลากรขององคกรเขารวมรับการฝก
อบรม/สัมมนา/ประชุม กับหนวยงานภายนอกองคการฯ 
เพ่ือนำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
โดยไดจัดสงเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม ในเรื่องตางๆ 
อาทิเชน เรื่อง “การตรวจสอบภายในและการควบคุม
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ภายใน”, เรื่อง “การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”, 
เรื่อง “โครงสรางการศึกษาเพ่ือกำหนดโครงสราง 
แผนงานระยะที่ 2”, เรื่อง “กาวทันมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหมและประเด็นปญหาที่อาจเกิดขึ้น”, เรื่อง  
“การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานดานการบริหาร
จัดการองคการฯ”, เรื่อง “Network on Corporate 
Grovernance of State Enterprice in Asia”,  เรื่อง 
“รายงานแหงชาติวาดวยการดำเนินงานตามอนุสัญญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ”, เรื่อง “Assesing 

and Rostqang Biodiversity In a human Dominated 
Land Scape” และเรื่อง “กฎหมายและแนวทางของ
ตางประเทศในการคุมครอง Red Data Species และ 
ยุติการสูญพันธุและสูญเสียที่อยูอาศัย”  เปนตน   

 
ภายนอกประเทศ

• ดร.ปรัชญา ศรีสงา ดร.จรัญ มากนอย และนาย
วิทยา ปองอมรกุล เขารวมประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
คร้ังท่ี 1 “Symposium of the ‘Flore du Cambodge, 
du Laos et du Vietnam’ ประเทศกัมพูชา ระหวาง 
วันที่ 7-18 ธันวาคม 2551 เพ่ือเผยแพรผลงานทาง
พฤกษศาสตรในระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนความรู
ทางวิชาการ 

• นางกองกานดา ชยามฤต ผูอำนวยการ 
สวนพฤกษศาสตร ไดรับเชิญจากสวนพฤกษศาสตร 
Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหเขารวมประชุมสัมมนา 
เรื่อง Assessment of the Status and Distribution 
of Globally Threatened Plant Species in Indochina 
ระหวางวันท่ี 14-17 กันยายน 2552 ที่กรุงฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

• นางสุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการ 
สวนพฤกษศาสตร เขารวมประชุม First Asian Chapter 
Meeting of International Society for Biological 
and Environmental Repositories (ISBER) and Asian 
Network of Research Resources Centers (ANRRC) 
ระหวางวันท่ี 22-25 กันยายน 2552   ณ COEX Center 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต โดยไดรับเชิญเปนวิทยากร 
ใน Plenary Session ทางดานทรัพยากรพืช  
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3 Ê‹Ç¹·Õè
รายงานการเงินและรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ



องคการสวนพฤกษศาสตร
งบดุล

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

        หมายเหตุ 30 ก.ย.2552 30 ก.ย.2551 
                          บาท บาท  
   สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน        
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3  49,360,546.35  29,506,696.48  
 สินคาคงเหลือ  4  4,110,940.43  4,794,990.59  
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5  70,409,093.48  16,946,816.70  
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  123,880,580.26  51,248,503.77  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6  392,186,556.91  394,753,583.45  
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  7  1,392,438.36   -    
สินทรัพยระหวางกอสราง  8  2,356,878.50  6,404,265.55  
บัญชีพักสินทรัพยไมมีตัวตน  9  -    -    
สินทรัพยอื่น   10  30,132.00  30,132.00  
รวมสินทรัพย    519,846,586.03  452,436,484.77  
  หนี้สินและสวนของทุน        
หนี้สินหมุนเวียน        
 เจาหนี้การคา  11  2,842,890.65  6,532,764.50  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  12  16,084,569.19  9,255,789.08  
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน   18,927,459.84  15,788,553.58  
หนี้สินอ่ืน   13  2,616,798.00  1,488,739.59  
รวมหนี้สิน    21,544,257.84  17,277,293.17  
สวนของทุน        
 ทุน   14  858,107,095.02  806,625,747.24  
 กำไร(ขาดทุน)สะสม   (359,804,766.83) (371,466,555.64) 
รวมสวนของทุน   498,302,328.19 435,159,191.60 
รวมหนี้สินและสวนของทุน   519,846,586.03 452,436,484.77 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  - - 

 (นางกองกานดา  ชยามฤต) (นายภราดร  หอมแยม)  
 ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ผูอำนวยการสำนักบริหาร  

หนวย : บาท 

รายงานการเงินปี 2551-2552 
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องคการสวนพฤกษศาสตร
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
   
        หมายเหตุ 30 ก.ย.2552 30 ก.ย.2551 
                          บาท บาท  
รายได        
  รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  146,909,986.76  77,657,700.00  
  รายไดจากการเขาชมสวน  3,137,664.51  3,273,401.84  
  รายไดจากการใหเชาหองประชุมสำนักงาน  4,672.90  3,177.57  
  รายไดจากการใหสิทธิประกอบกิจการ  177,884.76  666,164.73  
  รายไดจากการอนุญาตใหใชพื้นที่  222,129.29  222,786.45  
  รายไดจากการขายสินคา  1,572,073.48  1,819,285.63  
  รายไดจากการจัดประชุมสัมมนา  -    276,635.46  
  รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  355,624.60  662,730.54  
  รายไดจากการจัดทำปายพรรณไม  99,065.45  95,859.81  
  รายไดจากการจำหนายน้ำประปา  2,849.50  72,153.44  
  รายไดจากการจำหนายสินคารับฝากขาย  2,746,610.05  3,363,688.41  
  รายไดจากการจำหนายพรรณไม  881,893.00  894,386.00  
  รายไดจากการจำหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม  1,133,696.52  1,025,177.65  
  รายไดจากการดำเนินงานศูนยฝกอบรม  8,741,214.58  6,788,751.72  

  รายไดอื่น   857,726.80  995,440.48  
รวมรายได    166,843,092.20  97,817,339.73  
คาใชจายในการดำเนินงาน        
  เงินเดือน คาจาง    34,420,068.55  32,561,798.00  
  คาสาธารณูปโภค    3,971,146.19  3,737,090.64  
  คาตอบแทน    18,659,381.68  19,568,659.89  
  คาใชสอย    32,239,428.42  23,771,039.20  
  คาวัสดุ   19,295,925.41  19,676,162.02  
  คาเสื่อมราคาสินทรัพยและทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี  38,661,533.17  37,224,089.41  
  คาใชจายในการดำเนินงานศูนยฝกอบรม  8,092,064.51  9,067,471.78  
  คาใชจายโครงการห่ิงหอยในพระราชดำริ  370,501.80  1,090,937.64  
  คาใชจายโครงการกัญชงในพระราชดำริ  302,276.00  315,427.14  
รวมรายจาย   156,012,325.73  147,012,675.72  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ   10,830,766.47 (49,195,335.99) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

หนวย : บาท 
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องคการสวนพฤกษศาสตร
งบกําไรสะสม

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

         30 ก.ย.2552 30 ก.ย.2551 
                          บาท บาท  
ขาดทุนสะสมตนงวดกอนปรับปรุง  (371,466,555.64) (322,591,833.02) 
รายการปรับปรุงเพิ่ม(ลด)        
 ผลสะสมจากการดำเนินงานงวดกอน  831,022.34 320,613.37 
ขาดทุนสะสมตนงวดหลังปรับปรุง  (370,635,533.30) (322,271,219.65) 
ขาดทุนสุทธิ    10,830,766.47 (49,195,335.99) 
รวมขาดทุนสะสมยกไป   (359,804,766.83) (371,466,555.64) 
        
        
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        
 

หนวย : บาท 
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องคการสวนพฤกษศาสตร
งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

        30 ก.ย.2552 30 ก.ย.2551 
    บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน         
 ขาดทุนสุทธิ 10,830,766.47  (49,195,335.99)  
 รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดำเนินงาน          
  คาเสื่อมราคาสินทรัพยและทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี 38,661,533.17  37,224,089.41  
  ปรับปรุงกำไรสะสมงวดกอนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 831,022.34  320,613.37  
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 50,323,321.98  (11,650,633.21)  
  สินคาคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง 684,050.16  (1,441,068.58)  
  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (587,261.18)  27,784.78  
  ลูกหนี้การคา (เพิ่มขึ้น)ลดลง 305,894.00  (305,894.00) 
  คาใชจายจายลวงหนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง (899.75)  513.84  
  ดอกเบี้ยคางรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง 37,374.83  807,943.66  
  เงินคางรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง (51,561,936.58)  (8,450,990.32)  
  สินทรัยพหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,655,448.10)  24,818.29  
  เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น(ลดลง) (3,689,873.85)  (1,666,252.19)  
  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,646,521.41  (985,559.26)  
  หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 5,182,258.70  190,605.48  
  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 684,001.62  (23,448,731.51)  
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          
  เงินฝากธนาคารประจำเกิน 3 เดือน(เพิ่มขึ้น)ลดลง -    28,665,079.70  
  เงินลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ(เพิ่มขึ้น)ลดลง (35,886,944.99)  (20,743,066.10)  
  เงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน(เพิ่ม)ลด (1,600,000.00)  0.00  
  เงินลงทุนในสินทรัพยระหวางกอสราง(เพิ่มขึ้น)ลดลง 4,047,387.05  (1,475,350.25)  
  เงินลงทุนในบัญชีพักสินทรัพยไมมีตัวตน(เพิ่ม)ลด 0.00  0.00  
  สินทรัพยอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง -    (15,132.00) 
  หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)เพิ่มขึ้น 1,128,058.41  (47,219.97)  
  ตัดจำหนายทรัพยสิน -     -    
   เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (32,311,499.53)  6,384,311.38  
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          
  เงินรับจากงบประมาณ(ทุนอุหนุน) 51,481,347.78  23,592,973.00  
  เงินรับจากการบริจาค -    2,011,640.00  
  เงินรับจากเงินพระราชทาน - หิ่งหอย เพิ่มขึ้น (ลดลง) -      -    
   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 51,481,347.78  25,604,613.00  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 19,853,849.87  8,540,192.87  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 29,506,696.48  20,966,503.61  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 49,360,546.35  29,506,696.48  

หนวย : บาท 
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องคการสวนพฤกษศาสตร
รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

         30 ก.ย.2552 30 ก.ย.2551 
                          บาท บาท  
เงินเดือน คาจาง        
 เงินเดือน    23,359,590.00  22,173,992.00  
 คาจางชั่วคราว   11,060,478.55  10,387,806.00  
 ตนทุนขาย-หมวดเงินเดือนคาจาง  -     -    
 รวมเงินเดือน คาจาง   34,420,068.55  32,561,798.00  
 
คาสาธารณูปโภค       
 คาไฟฟา   2,981,907.48  2,631,872.75  
 คาโทรศัพท   833,978.03  873,808.93  
 คาไปรษณีย   138,988.50  217,444.00  
 คาน้ำประปา   16,272.18  13,964.96  
 รวมคาสาธารณูปโภค   3,971,146.19  3,737,090.64  
 
คาตอบแทน        
 คาทำงานลวงเวลา    938,377.67  580,259.86  
 คาจางเหมาแรงงาน   10,366,027.29  7,438,660.25  
 คาเลาเรยีนบุตร   179,589.50  198,350.00  
 คารักษาพยาบาล   2,266,220.75  1,879,423.00  
 เงินชวยเหลือบุตร   69,000.00  68,700.00  
 เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ  2,024,567.64  1,981,005.30  
 เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน  213,464.00  932,142.00  
 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  252,500.00  304,050.00  
 คาเบี้ยประชุม    937,135.00  1,536,200.00  
 เงินโบนัสพนักงาน    -    2,948,016.00  
 คาครองชีพ    98,440.00   -    
 ตนทุนคาตอบแทน    1,314,059.83  1,701,853.48  
 รวมคาตอบแทน   18,659,381.68  19,568,659.89  
 

หนวย : บาท 
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องคการสวนพฤกษศาสตร
รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

         30 ก.ย.2552 30 ก.ย.2551 
                          บาท บาท  
คาใชสอย        
 คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะเดินทาง  10,897,472.01  11,049,605.25   
 คาลงทะเบียนอบรมสัมนาตางๆ  133,179.00  86,375.85   
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  181,088.95  174,750.19   
 คารับรอง    395,904.95  598,759.03   
 คาซอมแซมยานพาหนะ, วัสดุสำนักงาน  3,806,814.39  2,233,011.35   
 คารับรองประจำตำแหนง  338,991.07  342,260.68   
 คาจางสำรวจปรับปรุงพื้นที่  342,264.00  348,000.00   
 คาใชจายอื่น   14,422,179.66  6,893,784.13   
 ตนทุนขาย-หมวดใชสอย  1,721,534.39  2,044,492.72   
 รวมคาใชสอย    32,239,428.42  23,771,039.20   
 
คาวัสดุ         
 คาวัสดุเชื้อเพลิง,พาหนะ  1,651,855.73  2,287,828.70   
 คาวัสดุการเกษตร    3,462,965.86  3,459,424.93   

 คาวัสดุ สำนักงาน,ครัวเรือน,ไฟฟา  1,450,827.29  1,343,194.64   
 คาวัสดุซอมแซม    -    39,460.15 
 คาวัสดุวิทยาศาสตร    907,278.70  1,204,724.71   
 คาวัสดุคอมพิวเตอร    668,471.73  453,656.75   
 คาวัสดุคุรุภัณฑ    4,015,523.89  1,592,291.00   
 คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา  1,167,795.28  1,146,845.88   
 คาวัสดุกอสราง    1,484,052.68  2,136,765.23   
 คาวัสดุพิพิธภัณฑ   368,762.00  126,520.00   
 คาวัสดุสำรวจ/สนาม    224,919.00  113,743.40   
 ตนทุนขาย-หมวดวัสดุ   3,893,473.25  5,771,706.63   
 รวมคาวัสดุ   19,295,925.41  19,676,162.02   
  
 

หนวย : บาท 

63



องคการสวนพฤกษศาสตร
รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

         30 ก.ย.2552 30 ก.ย.2551 
                          บาท บาท  
คาใชจายในการดำเนินงานศูนยฝกอบรม       
 คาใชจายตนทุนในการดำเนินงาน  2,975,117.56  2,611,973.26  
 เงินเดือนคาจาง   3,171,386.15  2,387,471.34  
 คาสาธารณูปโภค    836,850.53  402,430.35  
 คาตอบแทน   46,700.00  39,700.00  
 คาใชสอย    471,760.57  345,877.98  
 คาวัสดุ     590,249.70  3,280,018.85  
 รวมคาใชจายในการดำเนินงานศูนยฝกอบรม  8,092,064.51  9,067,471.78  
        
คาใชจายในโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ        
 คาใชจายในการดำเนินงาน  359,950.30  1,086,587.64  
 คาเบี้ยประชุมโครงการห่ิงหอย  7,000.00   -    
 คารับรองโครงการห่ิงหอย  3,551.50  4,350.00  
 ทนุวิจัยโครงการห่ิงหอย  -     -    
 คาวัสดุจัดนิทรรศการ    -     -   

 รวมคาใชจายในโครงการห่ิงหอยในพระราชดำริ  370,501.80  1,090,937.64  
 
คาใชจายในโครงการกัญชงในพระราชดำริ        
 คาใชจายในการดำเนินงาน  302,276.00  315,427.14  
 รวมคาใชจายในโครงการกัญชงในพระราชดำริ  302,276.00  315,427.14  
 
คาเสื่อมราคาสินทรัพย        
 คาเสื่อมราคา    38,661,533.17  37,224,089.41  
 รวมคาเสื่อมราคา    38,661,533.17  37,224,089.41  
        
รวมคาใชจายทั้งสิ้น   156,012,325.73  137,945,203.94  
 

หนวย : บาท 
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องคการสวนพฤกษศาสตร ปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)

คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
องคการสวนพฤกษศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ตามคำส่ังคณะกรรมการ
องคการฯ ที่ 7/2552 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 และตามคำส่ังแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนตำแหนงท่ีวาง คำส่ัง
ที่ 10/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

1. นายสมชัย  อภิวัฒนพร  ประธานกรรมการ 
2. นายสหัส  บุญญาวิวัฒน  กรรมการ 
3.  นายสุวิทย  วิชชาวุธ   กรรมการ 
4.  รอยตรีกฤษฎา  การุญ   กรรมการ 
5. นายธงธน วังอนานนท  เลขานุการ 
การรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 2552 

เปนการรายงานการกำกับดูแล และผลการตรวจสอบการบริหารดานการเงินการคลัง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับขององคการสวนพฤกษศาสตร นโยบายของคณะกรรมการฯ และมติคณะรัฐมนตรี และการตรวจ
สอบผลการดำเนินงานขององคการฯ ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด และการปฏิบัติภารกิจ 
ในหนาที่อื่นๆ ตามคูมือการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง  
วันที่ 30 กันยายน2552 ซึ่งไดมีการจัดประชุม 7 ครั้ง คือการประชุมครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551, คร้ังที่  

9/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551, ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551, ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่  
15 มิถุนายน 2552, ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552, ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 และ
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 โดยมีผลการตรวจสอบดังนี้ 

 
1. การตรวจสอบการบริหารดานการเงิน การคลัง (Financial Auditing)

 
 ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมีการสอบทานรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน ซึ่งไดแกงบดุล  

งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนสะสม รายงานการตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน รายงานยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารคงเหลือทุกบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูลตัวเลขท่ีปรากฏในรายงาน 
งบการเงินขององคการฯ ประจำปงบประมาณ 2552 (เดือนตุลาคม 2551-กันยายน 2552)  
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ความเห็นและขอเสนอแนะ 
องคการฯ ไดจัดทำงบการเงินรายเดือน และงบการเงินประจำปงบประมาณ 2552 ครบถวนท้ัง 12 เดือน  

โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานถูกตองตามควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมี
การเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน และไดมีการสอบทานงบการเงินโดยผูตรวจสอบภายในเรียบรอยแลว ไมพบวา
มีรายการใดไมถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และไดมีการลงนามรับรองงบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร 
โดยผูอำนวยการและรักษาการผูอำนวยการสำนักบริหาร  

 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายคณะกรรมการ
 องคการฯ และมติของคณะรัฐมนตรี(Compliance Auditing) 

ผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1  การตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมทดรองราชการ ตามขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวยการเงิน

และการบัญชี พ.ศ. 2538 หมวด 3 เงินยืมทดรองราชการ  
 ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
 จากการตรวจสอบรายการลูกหน้ีเงินยืมทดรองราชการพบวา ในปงบประมาณ 2552 มีลูกหน้ีที่ไมปฏิบัติ

ตามขอบังคับวาดวยการเงินและบัญชี พ.ศ.2538 หมวดเงินยืมทดรองราชการ โดยไมสงใบสำคัญ และสงคืนเงินยืม 
ที่เหลือเพ่ือหักลางตามกำหนดเวลา และมีลูกหน้ีหลายรายท่ีองคการฯ ตองมีคำส่ังใหหักเงินเดือนเพ่ือลางหน้ีเงินยืม  
ซึ่งกลายเปนภาระของงานการเงิน สำนักบริหาร ที่ตองติดตามทวงถาม โดยในปงบประมาณ 2552 มีลูกหนี้ที่ไมปฏิบัติ
ตามขอบังคับฯ รวม 79 ราย 101 รายการ 

 ความเห็นและขอเสนอแนะ  
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวาองคการฯ ควรมีมาตรการในการควบคุมใหพนักงานที่ยืมเงิน

ทดรองราชการมีการปฏิบัติตามขอบังคับฯอยางเครงครัด และเพื่อใหเกิดวินัยทางดานการเงิน และในกรณีที่มีพนักงาน
ไมปฏิบัติตามขอบังคับ เห็นควรใหองคการฯ ดำเนินการดังนี้ 

 1.  ใหผูอำนวยการฯ ทำหนังสือวากลาวตักเตือน พนักงานที่ไมปฏิบัติตามขอบังคับฯ และใหลงชื่อไว  
เปนหลักฐานทุกราย  

 2.  ใหผูอำนวยการฯ มีคำสั่งลงโทษทางวินัย หากพนักงานที่ลงชื่อตามขอ 1 ไมปฏิบัติตามขอบังคับฯ ทั้งนี้
ใหเลขานุการติดตามผลการดำเนินงานขององคการฯ และรายงานใหที่ประชุมรับทราบ 

 
2.2  การตรวจสอบการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ตามหนังสือที่ ทส 0208/62 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 เรื่องรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 2551 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯไดรายงานใหกระทรวง
ตนสังกัดรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และไดมีขอสั่งการของปลัดกระทรวงฯ เพื่อเรียนให
องคการฯ ดำเนนิการตามขอเสนอเพ่ือพจิารณาของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงฯ และตดิตามผลอยางตอเนือ่ง
ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีบัญชาใหแจงคณะกรรมการองคการฯ 
รับทราบ และใหองคการฯ จัดทำบัญชีทะเบียนพันธุไมที่มีอยูใหเปนปจจุบันและทันสมัยดวย  

  จากการรายงานผลการตรวจสอบการดำเนนิงานขององคการฯ และศนูยรวมพรรณไมของผูตรวจสอบภายใน 
พบวาไดมีการจัดทำบัญชีทะเบียนพันธุไม จำนวนชนิด จำนวนปริมาณ และสถานที่เก็บหรือจัดแสดงไวเรียบรอยแลว  
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2.3  การตรวจสอบการออกคำสั่งเลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือนนายภราดร หอมแยม ตามขอบังคับ
ขององคการฯ วาดวยการกำหนดตำแหนง การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการลาออกจากงาน พ.ศ.2537 
หมวด 3 ขอ 13 และหมวด 4 ขอ 24  

  ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
  สืบเนื่องจากองคการฯ มีคำสั่งที่ 73/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551เลื่อนระดับนายภราดร หอมแยม 

หัวหนาฝายบริหาร ระดับ 7 รักษาการในตำแหนงหัวหนาสำนักอำนวยการ เปนหัวหนาฝายบริหาร ระดับ 8 รักษาการ
ในตำแหนงหัวหนาสำนักอำนวยการ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เปนตนไป  

  ตอมาวันที่ 16 กันยายน 2551 องคการฯ มีคำสั่งท่ี 98/2551 ลงโทษทางวินัยนายภราดร หอมแยม ตามที่ 
สตง.ชี้มูลความผิดกรณีการบริหารสัญญาจางที่จังหวัดระยองตามมติคณะกรรมการองคการฯ โดยใหตัดเงินเดือน 
รอยละ 10 เปนเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป 

  ตอมาองคการฯ มีคำสั่งที่ 114/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 เลื่อนขั้นเงินเดือนนายภราดร หอมแยม
เปนกรณีพิเศษ 1.5 ขั้น ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป  

  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาแลวเห็นวาการออกคำสั่งเลื่อนระดับ และการออกคำสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 1.5 ขั้นน้ัน เปนการออกคำสั่งท่ีไมชอบดวยขอบังคับขององคการฯ และไมเปนไปตามการ
บริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล  

  เนือ่งจากองคการฯ มคีำส่ังใหเลือ่นระดับนายภราดร หอมแยม ซึง่อยูระหวางถูกตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเทจ็จรงิ และผลการพจิารณายงัไมสิน้สดุ และการออกคำสัง่แตงตัง้ดงักลาวยงัไมผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
องคการฯ ตามขอบังคับวาดวย การกำหนดตำแหนง การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดือน และการลาออกจากงาน  
พ.ศ.2537 หมวด 3 ขอ 13 ตามวรรค 2 ซึ่งกำหนดใหการแตงตั้งหัวหนาสำนัก หรือตำแหนงที่เทียบเทา ตองผาน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการองคการฯ ผูอำนวยการฯจึงแตงตั้งได 

  และเมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดโดยองคการฯ มีคำสั่งท่ี 98/2551ลงวันที่ 16 กันยายน 2551 ลงโทษ 
ทางวนิยัตดัเงินเดอืนนายภราดร หอมแยม รอยละสบิเปนเวลา 1 เดอืน ตามมตคิณะกรรมการองคการฯ แตผูอำนวยการฯ 

กลับมีคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 1.5 ขั้นใหนายภราดร หอมแยม ตามคำสั่งที่ 114/2551 ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2551 โดยไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการองคการฯ ตามขอบังคับวาดวย การกำหนดตำแหนง 
การบรรจุแตงต้ัง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการลาออกจากงาน พ.ศ.2537 หมวด 4 ขอ 24 ซึ่งกำหนดไววาการเล่ือนขั้น
เงินเดือนตำแหนงหัวหนาสำนัก หรือตำแหนงท่ีเทียบเทา จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการฯ  
กอน ผูอำนวยการจึงจะอนุมัติแตงต้ังได  

  คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมีมติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2552 ให 
ผูอำนวยการฯ พิจารณาทบทวนคำส่ังดังกลาว แตเนื่องจากผูอำนวยการฯ ไดมีหนังสือเรียนประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ มีความเห็นวาการออกคำสั่งดังกลาวถูกตองแลว และไมสามารถแกไขได คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมี
มติใหนำเรื่องดังกลาวเขาวาระการประชุมคณะกรรมการองคการฯ เพื่อพิจารณาตอไป  

 
2.4  การตรวจสอบกรณีแอบอางตำแหนงผูอำนวยการสำนักบริหาร อันเปนเท็จ 
  ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ที่ประชุม

ไดมีการพิจารณาเรื่อง นายภราดร หอมแยม ตำแหนงรักษาการผูอำนวยการสำนักบริหาร ไดแอบอางตำแหนงหนาที่
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โดยจัดพิมพหนังสือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุเพื่อจำหนาย โดยไดระบุชื่อผูเขียนนายภราดร  
หอมแยม และระบุตำแหนง ผูอำนวยการสำนักบริหาร องคการสวนพฤกษศาสตร ซึ่งเปนการแอบอางตำแหนงหนาท่ี
อันเปนเท็จ  

  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาแลวเห็นวาเปนการกระทำที่ไมถูกตอง จึงมีมติใหผูอำนวยการฯ  

ทำหนังสือวากลาวตักเตือนนายภราดร หอมแยม และใหแกไขสิ่งพิมพใหถูกตอง ซึ่งผูอำนวยการฯ ไดมีหนังสือ 
เรียนชี้แจงวาไดเรียกนายภราดร หอมแยม มาตักเตือนและแจงใหทราบวาในการดำเนินงานที่เปนการสวนตัว  
ไมสมควรนำตำแหนงหนาที่ทางราชการไปใช แตมิไดทำบันทึกวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและสั่งให 
แกไขพิมพ ทั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาการกระทำนายภราดรฯ มิไดสงผลกระทบเสียหายกับองคการฯ 
ประกอบกับการกลาวอางตำแหนงดังกลาวเปนตำแหนงท่ีนายภราดรฯ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่อยูในปจจุบัน 

  

3. การตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคการฯ ประจําป งบประมาณ 2552 
 ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด (Performance Auditing) 

3.1  การบริหารการเบิกจายงบประมาณดานการลงทุนขององคการฯ 
  ขอสังเกตจากการตรวจสอบ   
  3.1.1  การเบกิจายงบประมาณดานงบลงทุนประจำประจำปงบประมาณ 2552 ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 
   องคการฯ ไดรับงบประมาณประจำป 2552 เปนเงิน 196,918,100.00 บาท ซึ่งเปนงบประมาณ

ดานการบริหารดำเนินงาน 153,004,400.00 บาท และงบประมาณดานการลงทุนเปนเงิน 43,913,700.00 บาท  
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 องคการฯ ไดเบิกจายงบประมาณดานการบริหารการดำเนินงาน 

ไปแลวรวมเปนเงินท้ังสิ้น 133,970,596.34 บาท คิดเปนรอยละ 68.03 งบประมาณสวนท่ีเหลือทางองคการฯ ไดทำ
หนังสือขออนุมัติกันเงินเบิกจายเหลื่อมปตอสำนักงบประมาณแลวเปนเงิน 62,920,738.12 บาท 

   สวนงบประมาณดานการลงทุนแบงเปน 2 หมวดคือหมวดครุภัณฑ รวม 179 รายการ งบประมาณ 

7,027,700.00 บาท ซึ่งองคการฯ ไดรับงบโอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวดอีก 310,350.00บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
7,347,050.00 บาท โดยองคการฯไดดำเนินการจัดซื้อไปแลวครบท้ัง 179 รายการ และมีการเบิกจายเงินสวนที่สง 
มอบ และตรวจรับเรียบรอยแลวรวมท้ังสิ้น 4,318,228.70 บาท คิดเปนรอยละ 61.44 สวนท่ีเหลือรอการสงมอบ 
และตรวจรับเปนเงิน 3,013,897.80 บาท ซึ่งทางองคการฯ ไดทำหนังสือขออนุมัติกันเงินเบิกจายเหล่ือมปตอ 
สำนักงบประมาณไวแลว 

   สวนงบประมาณดานการลงทุน ในหมวดสิ่งกอสรางงบประมาณ 36,886,000.00 บาท มี  
13 รายการ รวม 20 งาน ซึ่งองคการฯ ไดรับงบโอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวดอีก 7,268,450.00 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 44,154,450.00 บาท โดยองคการฯ ไดมีการเบิกจายเงินไปแลว 18,715,506.00 บาท คิดเปนรอยละ 42.38 
คงเหลืองบประมาณอีก 25,433,715.28 บาท ซึ่งองคการฯ ไดทำหนังสือขออนุมัติกันเงินเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ
ตอสำนักงบประมาณไวแลว 

  3.1.2 การเบิกจายเงินกันเหลื่อมป งบลงทุนปงบประมาณ 2551 จากการตรวจสอบการเบิกจายเงินกัน
เหลื่อมป ของงบลงทุนปงบประมาณ 2551 ในปงบประมาณ 2552 พบวาองคการฯ ไดกันเงินเบิกจายเหลื่อมปในป 
2552 รวมทั้งสิ้น 4 รายการวงเงินรวม 11,239,091.45 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ไดมีการเบิกจายไปแลว  
3 รายการ เปนเงิน 9,444,612.95 บาท ยังคงเหลือรายการคาปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสวนตอเนื่องป 49-50  
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จำนวนเงิน 1,794,478.50 บาท ซึ่งครบกำหนดสงมอบงานวันท่ี 13 มิถุนายน 2552 ที่ผานมา แตผูรับจางขอขยาย
เวลาสงมอบงานออกไปอีก 60 วัน สาเหตุความลาชาเน่ืองจากตองรอขอมูลและภาพถายจากทางองคการฯ และ
องคการฯ ไดอนุมัติขยายเวลาใหตามที่ผูรับจางรองขอมา (ซึ่งองคการฯ ไดทำหนังสือขออนุมัติกันเงินเบิกจายเหลื่อมป
ตอสำนักงบประมาณเรียบรอยแลว) 

  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวา ในปงบประมาณ 2552 ที่ผานมาองคการฯ ไมสามารถบริหาร

การเบิกจายงบประมาณดานการลงทุนใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำป 2552 ทำใหสูญเสียโอกาส และ 
ไมสามารถใชประโยชนจากส่ิงกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลทำใหคะแนนการประเมินผลตามบันทึก 
ขอตกลงฯ ต่ำไปดวย ฉะนั้นในปงบประมาณ 2553 องคการฯ โดยหนวยงานที่เก่ียวของควรเรงรัดการบริหาร 
การเบิกจายงบประมาณดานการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพตามแผนการปฏิบัติงานประจำปฯ และมีการปรับแผนฯ 
รองรับ หากการดำเนินงานเกิดความลาชา โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน มีการติดตามแกไข
ปญหาตาง ๆ อยางใกลชิด และจริงจัง และองคการฯ ควรเรงรัดดำเนินงานในโครงการตางๆ ที่ขออนุมัติกันเงินเบิกจาย
เหลื่อมปงบประมาณ 2553 ไวในลำดับตนๆ  

 
3.2  ผลการดำเนินงานดานธุรกิจในปงบประมาณ 2552 ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 
  1. ในปงบประมาณ 2552 องคการฯ มีรายไดเปนเงินท้ังสิ้น 13,441,296.47 บาท ต่ำกวาเปาหมาย 

ที่กำหนดไว 13,563,600.00 บาท เปนเงิน 122,303.53 บาท คิดเปนรอยละ 0.90 
  2.  เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดในปที่ผานมา ซึ่งองคการ ฯ มีรายไดเปนเงินท้ังสิ้น 13,248,415.23 บาท 

พบวาองคการ ฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นเปนเงิน 192,881.24 บาท คิดเปนรอยละ 1.46  
   เมื่อวิเคราะหที่มาของรายไดในป 2552 จำนวน 13,441,296.47 บาท พบวามีที่มาของรายไดดังนี้ 
   1. รายไดจากคาบัตรผานประตูและคาบำรุงสถานที่เปนเงิน  3,353,781.00  บาท  
    คิดเปนรอยละ 24.95 
   2.  รายไดจากการอนุญาตใหประกอบกิจการ 2,491,183.10  บาท  

    คิดเปนรอยละ 18.54 
   3.  รายไดจากการจำหนายหนังสือพรรณไมเปนเงิน 790,511.60 บาท  
    คิดเปนรอยละ 5.88 
   4.  รายไดจากการจำหนายสินคาตราองคการฯ เปนเงิน 3,116,570.73  บาท  
    คิดเปนรอยละ 23.19 
   5.  รายไดจากการจำหนายสินคาฝากขายเปนเงิน 2,747,727.00 บาท  
    คิดเปนรอยละ 20.44 
   6.  รายไดอื่น ๆ เปนเงิน 941,523.04  บาท  
    คิดเปนรอยละ 7.00  
  สถิติจำนวนผูเขาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตรในป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551 มีดังนี้ 
  ป2552 มีผูเขาชมทั้งสิ้น 113,097 คน เปนผูซื้อบัตรเขาชม 52,884 คน ขอความอนุเคราะหเขาชม 

60,213 คน ป2551 มีผูเขาชมทั้งสิ้น 112,558 คน เปนผูซื้อบัตรเขาชม 59,873 คน ขอความอนุเคราะหเขาชม 
52,685 คน  
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  สรุปจำนวนผูเขาเยี่ยมชมในป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551 จำนวน 539 คน 
  ความเห็นและขอเสนอแนะ  
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวา ในการบริหารธุรกิจเพื่อกอใหเกิดรายไดแกองคการฯ นั้น 

องคการฯ ควรดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และแผนประชาสัมพันธที่เสนอตอคณะกรรมการองคการฯ ใหไดตาม
เปาหมาย และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อหาชองทางสงเสริมการสรางรายไดดังนี้ 

  1. เนนการจัดกิจกรรมตามแผนฯ เนื่องในโอกาสตาง ๆ และเนนประชาสัมพันธขาวสารขององคการฯ 
อยางตอเน่ือง และใหเขาถึงกลุมเปา เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตรใหมากขึ้น ซึ่งเปนชอง
ทางที่จะชวยสรางรายไดใหแกองคการฯ อยางยั่งยืน และพบวาหากเดือนใดองคการฯ มีการจัดงานกิจกรรมจะทำใหมี
ผูเขาเยี่ยมชมสวนฯ มากขึ้น ทำใหองคการฯ มีรายไดเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 

  2.  มีการพัฒนาสินคาใหมๆ และพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม และทันสมัย เพื่อตอบสนอง 
ความตองการของผูบริโภคใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินคาตราองคการฯ และควรพัฒนาสินคา 
ฝากขายท่ีมีศักยภาพ และสินคาที่มียอดจำหนายสูง ๆ ใหอยูภายใตตราสัญลักษณสินคาขององคการฯ มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และเผยแพรตราสัญลักษณสินคาขององคการฯ ใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง  

  3.  ใหองคการฯ กอสรางลานดอกไม และซุมประตูพรรณไม ตามจุดชมวิวตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อการ 
ใหบริการแกผูที่ประสงคถายภาพเปนที่ระลึกเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน งานแตงงาน งานฉลองรับปริญญา งานเล้ียง
เนื่องในโอกาสตางๆ เปนตน เพื่อเปนชองทางในการสรางรายได และประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก 

  4. ใหองคการฯ พัฒนาพ้ืนที่ และระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการใหบริการผูเขาเยี่ยมชมที่เปน 
ผูสูงอายุ หรือผูพิการ ซึ่งเปนการใหความสำคัญตอผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม และประชาสัมพันธใหรับทราบ
ทั่วถึง จะชวยยกระดับ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ใหมีมาตรฐาน และมีชื่อเสียงมากย่ิงข้ึน และเปน 
ชองทางที่จะชวยสรางรายไดจากกลุมเปาหมายอื่นๆ ใหแกองคการฯ  

 
3.3  การติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมตรวจสอบขอเท็จจริงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ

องคการฯ ในระหวางปงบประมาณ 2552  
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดตรวจสอบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  

ตามคำสั่งแตงตั้งของคณะกรรมการองคการฯ และตามคำสั่งขององคการฯ โดยมีผลการตรวจสอบดังนี้ 
  3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามคำส่ังที่ 161/2551 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2551  

เรื่อง กรณีมีขอบกพรองหรืออาจมีปญหาในทางมูลคาของงานตามสัญญาจาง เลขที่ 10/2550  
   จากการตรวจสอบพบวารายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงไมสามารถระบุผูที่กระทำความผิด ตองรับผิดชอบ ซึ่งทำใหองคการฯ ไดรับความเสียหาย อันเนื่องมาจาก
การจัดจาง และการตรวจรับมอบงาน ซึ่งไดมีการเบิกจายเงินเรียบรอยแลว  

  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติและความเห็นวา ใหองคการ ฯ สั่งการใหคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบใหมอีกคร้ัง ตามขอบังคับวาดวยความรับผิดในทางแพงของผูปฏิบัติงาน พ.ศ.2538  
ขอ 9 (1)(2)(3)(4) ทั้งนี้ใหดำเนินการตรวจสอบมูลคางานตามสัญญาจางทั้ง 40 รายการ และดำเนินการใหแลวเสร็จใน 
30 วัน 

  3.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามคำสั่งที่ 14/2552 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552  
เรื่องใหหาสาเหตุ กรณีตนไม (ตนขวด) ที่องคการฯ จัดซื้อและนำเขาจากประเทศออสเตรเลียตายในพ้ืนที่ที่ปลูก  
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   จากการตรวจสอบพบวา คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ไดรายงานผลการตรวจสอบสาเหตุ
การตายของตนไม(ตนขวด) เกิดจากตนไมเกิดโรค และถูกหนอนแมลงเจาะไช ทำใหตนไมออนแอ และตายลง ซึ่งทาง
องคการฯ ไดพยายามแกไขทุกวิถีทางแลว ไมสามารถแกไขไดทันการ  

  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวากอนจัดซื้อ หรือนำพรรณไมจากตางประเทศเขามาปลูก  

ควรทำการศึกษาวิจัยความเหมาะสม ของสภาพการดำรงชีวิตนอกถ่ินท่ีอยูอาศัย วิธีการดูแล บำรุงรักษา และวิธีการ
ปองกันโรคตาง ๆ ใหเขาใจ เพื่อมิใหสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อ  

  3.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามคำส่ังที่ 48/2552 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรื่องกรณี
น้ำมันเช้ือเพลิงท่ีใชสำหรับรถบรรทุก และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ของสำนักพัฒนาและปลูกบำรงุ มียอดคงเหลือ
จากการรายงาน และจากการตรวจนับจริงไมตรงกัน 

   จากการตรวจสอบพบวา รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไมสามารถระบุผูที่กระทำความผิด หรือตองรับผิดชอบ กรณีที่ยอดน้ำมันคงเหลือจากตรวจนับจริง มียอด
ขาดหายไป ไมตรงกับรายงานยอดคงเหลือ ทำใหองคการฯ ไดรับความเสียหาย ซึ่งผูอำนวยการฯไดมีคำส่ังลงโทษ 
ผูที่ปฏิบัติงานบกพรองตอหนาที่ และใหชดใชความเสียหายใหองคการฯ แลว 

  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวาองคการฯ ควรสั่งการใหผูบังคับบัญชาคอยควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงาน มีการสอบทานรายงาน และผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอยางพอเพียง เพ่ือไมใหเกิด 
ขอผิดพลาด และเกิดความเสี่ยงตอองคการฯ  

  3.3.4 คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามคำสั่งที่ 62/2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  
เรือ่งกรณีการจดังานเดิน-วิง่ สวนพฤกษศาสตรสมเดจ็พระนางเจาสริกิติติ มนิมิารราธอน มผีลขาดทุน 65,947.50 บาท 
และมีเงินรายไดอีก 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาท) ที่ยังเรียกเก็บไมได 

    จาการตรวจสอบพบวา คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ ไดรายงานผลการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ
ในเบื้องตนใหผูอำนวยการ ฯ ไดรับทราบแลว และอยูระหวางดำเนินการตรวจสอบผูที่เก่ียวของเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูล

ที่ครบถวน และรายงานใหผูอำนวยการฯ รับทราบตอไป 
  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของ

องคการฯ ได จึงขอใหผูอำนวยการฯ ชวยติดตามดูแลในเรื่องดังกลาว และดำเนินการใหเรื่องยุติโดยเร็ว และหากมีการ
จัดงานในครั้งตอไป ควรควบคุมดูแลในเรื่องรายจาย และหาชองทางเพิ่มรายไดไมใหขาดทุน 

  3.3.5 คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามคำส่ังท่ี 62/2/2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 
เรื่องกรณีการจัดซื้อรถตูขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,200,000.00 บาท ซึ่งสูงกวาราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสำนักงบประมาณและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไมถูกตองตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑของสำนักงบประมาณ  

   จากการตรวจสอบพบวา คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการตรวจสอบกรณี 
จัดซื้อรถตูวา มีการปฏิบัติไมถูกตองตามขอบังคับวาพัสดุ พ.ศ.2536 และมีผูที่เก่ียวของที่ทำใหการจัดซื้อสูงเกินกวา
ราคามาตรฐาน โดยไมมีการตอรองราคา ตามขอบังคับขององคการฯ วาดวยพัสดุ พ.ศ.2536 ขอ 47(2) ทำใหองคการฯ  
ไดรับความเสียหาย โดยจัดซื้อสูงกวาราคามาตรฐานเปนเงิน 100,000.00บาท  
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  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวา คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหองคการฯ ไดรับทราบแลว องคการฯ จึงควรเรงดำเนินการใหผูที่ตองรับผิดชอบ ชดใชเงินจำนวน 
100,000.00 บาทใหองคการฯกอนที่จะหมดอายุความตามกฎหมาย และพิจารณาลงโทษผูที่ปฏิบัติงานบกพรอง
ตอหนาที่  

 

4. การปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีอ่ืนๆ ตามคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน 
 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2552 

ในปงบประมาณ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีอื่นๆ ตามแนวทางคูมือการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อใหภารกิจงานตรวจสอบภายในเกิด
ประสิทธิภาพ ชวยสรางคุณคาเพ่ิมใหแกองคการฯ ดวยการใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการภายในองคการฯ และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหนาท่ี ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการองคการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
4.1  การรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจำไตรมาสและประจำปงบประมาณ 

2552 ตอที่ประชุมคณะกรรมการองคการฯ  
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ

องคการฯ โดยไดรายงานการกำกับดูแลประจำไตรมาสท่ี 1- 2 ไตรมาสท่ี 3 และรายงานการกำกับดูแลประจำปงบประมาณ 
2552 ใหคณะกรรมการองคการฯ รับทราบ และไดสงรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให
กระทรวงตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบแลว 

 
4.2  การสอบทานและการอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปงบประมาณ 2552  
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมีการสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปงบประมาณ 

2552 เม่ือคราวประชุมคร้ังที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2552 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหแกไขกฎบัตรฯ ในหนาท่ี  
2 ขอ 16 จากคำวา “ในองคการ” เปน “ในรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการองคการฯครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 17 กันยายน2552 และมีการเผยแพรกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบแลว 

 
4.3  การสอบทานและการอนุมัติกฎบัตรของผูตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ 2552 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมกีารสอบทาน และอนมุตักิฎบตัรของผูตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 

2552 ตามคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่  
14 กันยายน 2552 เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับสภาพ
การณปจจุบัน ซึ่งไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการองคการฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันท่ี  
17 กันยายน 2552 และมีการเผยแพรกฎบัตรของผูตรวจสอบภายในใหหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบแลว  
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4.4  การสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2553 ขององคการสวนพฤกษศาสตร 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณา และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2553 

ซึ่งผูตรวจสอบภายในนำเสนอโดยพิจารณาการวางแผนการตรวจสอบภายในตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของ
องคการฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2553 เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคการฯ โดย
คำนึงถึงขอจำกัดดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายในซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก 
ผูอำนวยการฯ และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการองคการฯ เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2552 

 
4.5  การสอบทานรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำไตรมาส และประจำป 2552 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมีการสอบทานรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำไตรมาส

ที่ 1, 2, 3,และประจำปงบประมาณ 2552 ซึ่งผูตรวจสอบภายในไดรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปงบประมาณ 2552 ไดรับทราบถึงปญหาขอจำกัดดานบุคลากร และโครงสรางของสำนักตรวจสอบ
ภายใน จึงใหเลขานุการรายงานใหผูอำนวยการฯ รับทราบ เพื่อใหการสนับสนุน ดานบุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 
4.6  การสอบทานและการอนุมัติโครงสรางของสำนักตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2552 
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดจัดทำโครงสรางสำนักตรวจสอบภายใน โดยสอบทานความถูกตอง  

ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหงานตรวจสอบภายในเกิดคุณคาแก องคการฯ 
ตามคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ขอ 5.1.1 (2) ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2552 วันที่ 
14 กันยายน 2552 และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการองคการ ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันท่ี  
7 กันยายน 2552  

 
4.7  การติดตามผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคท่ี 8  
  4.7.1 การสอบทานงบการเงินขององคการฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
   โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรับทราบผลการสอบทานงบการเงินขององคการฯ ตามท่ี

สำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8 ไดสงรายงานผลการสอบทานงบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร
สำหรับงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดย 
ไดปฏิบัติการสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นตองบการเงินของ
องคการสวนพฤกษศาสตร  

    ผลการสอบทาน สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไม
ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

  4.7.2  การสอบทานงบการเงินขององคการฯ งวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินขององคการฯ ตามที่สำนักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคที่ 8 ไดสงรายงานผลการสอบทานงบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตรสำหรับงบดุล ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2551 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 
และ 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วันท่ี  
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31 มีนาคม 2551 และ 2550 โดยไดปฏิบัติการสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ทั้งนี้เพื่อ
ใหเกิดความเชื่อมั่นตองบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร 

  ผลการสอบทาน สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  ขอสังเกตประกอบรายงานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคท่ี 8 ตรวจพบวามีการ
ปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามระเบียบ และขอบังคับขององคการฯ ดังนี้ 

  1. การปฏิบัติตามขอบังคับในเรื่องการเงินและบัญชี พ.ศ.2538 รวม 9 รายการ 
  2. การปฏิบัติตามขอบังคับในเรื่องการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2536 รวม 2 รายการ 
  3. การปฏิบัติในเร่ืองการจัดระบบควบคุมภายใน งานการบัญชี การเงิน งานพัสดุ งานควบคุมทะเบียน

พันธุไม และอำนาจการอนุมัติเบิกจายของศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 
  4. การติดตามรายงานการตรวจสอบงวดกอน รวม 3 เรื่อง    
  ทั้งนี้องคการฯ ไดดำเนินการปรับปรุง และแกไขตามความเห็น และขอเสนอแนะตามรายงานดังกลาว และ

ไดรายงานชี้แจงใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 รับทราบแลว 
 
4.8  การสอบทานความพอเพียงของระบบควบคุมภายในขององคการฯ ประจำปงบประมาณ 2552  
  ตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค. 0804/ว.58 ลงวันที่ 

17 พฤษภาคม 2547 ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปใหกระทรวงเจาสังกัด 
ปละ 1 ครั้ง โดยใหรายงานขอมูลรายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติขอ 2.2 ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ
ควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ 

  ในปงบประมาณ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรวมกันสอบทาน และพิจารณาความพอเพียง 
ของระบบควบคุมภายในขององคการฯ และจากรายงานของผูตรวจสอบภายในพบวายังมีขอบกพรองอยูบาง แตไดแจง
ใหองคการฯ รับทราบ และไดปรับปรุงแกไขแลว เพ่ือมิใหเกิดความเส่ียงและเปนจุดออนของการปฏิบัติงาน และโดย
สวนใหญแลวองคการฯ ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามแนวทางของระบบควบคุมภายใน และสรุปไดวาการปฏิบัติงานของ

องคการฯ มีความพอเพียงของระบบควบคุมภายในท่ีไมกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญ  
  คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตรหวังวา ความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวขางตน  

จะเปนประโยชนตอองคการฯ ตามวัตถุประสงคของการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

( นายสมชัย อภิวัฒนพร ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร  
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หองสมุดทางวิชาการ โทรศัพท 0 5384-1209 
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ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÅÙ¡ºÓÃØ§ 
นายฉัตรทอง เจือจันทร โทรศัพท 0 5384-1319 
รกัษาการผูอำนวยการสำนัก โทรสาร  0 5326-8238 
E-mail: pramook@qsbg.org 
ธุรการ โทรศัพท 0 5384-1303 
สวนอนุรักษพันธุพืช โทรศัพท 0 5384-1309 
สวนจัดแสดงแหลงเรียนรู โทรศัพท 0 5384-1319 
สวนบริหารจัดการพื้นที่ โทรศัพท  0 5384-1304 
สวนการผลิต โทรศัพท  0 5384-1306 
 
ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ 
นายภราดร  หอมแยม โทรศัพท 0 5384-1148 
ผูอำนวยการสำนัก โทรสาร 0 5384-1149 
E-mail: paradon@qsbg.org 
ธุรการ โทรศัพท 05384-1101 
สวนนโยบายและแผน โทรศัพท  0 5384-1104 
สวนบรหิารการเงินการคลงั โทรศัพท  0 5384-1110 
สวนบริหารทั่วไป โทรศัพท 0 5384-1001 
สวนบริหารจัดการองคกร โทรศัพท 0 5384-1150 
งานสารบรรณ โทรศัพท 0 5384-1102 
งานการเงิน โทรศัพท 0 5384-1115 
งานบัญชี โทรศัพท 0 5384-1122 
งานพัสดุ โทรศัพท 0 5384-1121 

สหกรณออมทรัพย โทรศัพท 0 5384-1020 
 
ÊÓ¹Ñ¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 
นายธรงธน  วังอนานนท โทรศัพท 0 5384-1017 
ผูอำนวยการสำนัก โทรสาร 0 5329-9754 
 E-mail : wangananon@qsbg.org 
 

ÈÙ¹Â �ÃÇÁ¾ÃÃ³äÁŒ ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡  
μÒÁ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔÏ 
ตู ปณ.7 ตำบลบอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 
นายดนัย  สรรพศรี โทรศัพท 0 553-16713-4  
หัวหนาศูนย โทรสาร 0 553-16715 
E-mail : phitsanulok@qsbg.org 
 
ÈÙ¹Â �ÃÇÁ¾ÃÃ³äÁŒ ¨.ÃÐÂÍ§ 
ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ำ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 
นายวัชนะ  บุญชัย โทรศัพท 0 3863-8880-1 
หัวหนาศูนย โทรสาร 0 3863-8880-1 
E-mail: rayong@qsbg.org 
 
ÈÙ¹Â �ÃÇÁ¾ÃÃ³äÁŒ ¨.¢Í¹á¡‹¹ 
เลขท่ี 334/5 ถ.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน 40120 
นายมณฑล  นอแสงศรี โทรศัพท 0 4321-0157 
หัวหนาศูนย โทรสาร 0 4321-0157 
E-mail: khonkaen@qsbg.org 
    
สวนพฤกษศาสตรพระแมยา จ.สุโขทัย 
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 40120 

นายวิรัตน  สมมิตร โทรศัพท 0 5561-2223 
หัวหนาศูนย โทรสาร 0 55- 
E-mail: wirat@qsbg.org 
  
สวนพฤกษศาสตรเกาะระ จ.พังงา 
ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 40120 
นายธานินทร  ริยาพันธ โทรศัพท 0 7649-1485 
หัวหนาศูนย โทรสาร 0 55- 
E-mail: tanin@qsbg.org 
 

ÈÙ¹Â �ÃÇÁ¾ÃÃ³äÁŒÀÙÁÔÀÒ¤
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