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สรุปผลการประชมุผูบริหารองคการสวนพฤกษศาสตร 
ครั้งที่ 1/2552 

วนัพุธท่ี 28 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุช้ัน 2 อาคารสํานักบรหิาร 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชยีงใหม 
********************* 

 
ผูมาประชมุ 

1) นางกองกานดา  ชยามฤต   ผูอํานวยการ 
2) นางสุญาณี  เวสสบตุร   รองผูอํานวยการ 
3) นายประมุข  เพ็ญสตุ   รองผูอํานวยการ 
4) นายธงธน  วังอนานนท   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
5) นางสาวฉายแสง  แสงฉาย   รก.ผูอํานวยการสํานักพฒันาธุรกิจ 
6) นายปรัชญา  ศรีสงา    รก.ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพัฒนา 
7) นายดนัย  สรรพศร ี    รก.หน.ศูนยรวมพรรณไม จ.พษิณุโลก 
8) นายวัชนะ  บญุชัย    รก.หน.ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 
9) นายคณิต  แวงวาสิต   รก.หน.ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน 
10) นายวิรัตน  สมมิตร    รก.หน.สวนพฤกษศาสตร จ.สุโขทัย 
11) นายธานินทร  ริยาพันธ   รก.หน.สวนพฤกษศาสตร จ.พังงา 

 
ผูไมมาประชมุ 

1) นายภราดร  หอมแยม   รก.ผูอํานวยการสํานักบริหาร (ติดภารกจิ) 
 
ผูเขารวมประชมุ 
 สํานักบริหาร 

1) นางธารทพิย  เอกทตัร   หน.สวนการเงินการคลัง 
2) นางภาวิณี  กมุเพ็ชร    หน.สวนบริหารจัดการองคกร 
3) นางสาวรุจวีัลย  ศิรวิรรณ   หน.สวนบริหารท่ัวไป 
4) นางเสาวภาคย  พิลัยลาภ   รก.หน.สวนนโยบายและแผน 
5) นางสาวชลธิชา  ไตรปน   สวนนโยบายและแผน 
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สํานักวิจยัและพฒันา 
6) นายจรัญ  มากนอย    รก.หน.สวนวจิัย 
7) นายปยเกษตร  สุขสถาน   รก.หน.พิพธิภัณฑธรรมชาต ิ
8) นายสันต ิ วฒัฐานะ    รก.หน.สวนวชิาการ 
9) นายมณฑล  นอแสงศรี   รก.หน.งานอนุกรมวิธานพชื 

 
สํานักพฒันาธรุกิจ 
10) นางสาวสิริน  สุริยวงศ   หน.สวนบริหารการลงทุน 
11) นางกนกวรรณ  แคลฮูน   หน.สวนธุรกจิ 
12) นายสมควร  สุขเอีย่ม   รก.หน.สวนการผลิตและพฒันาผลติภัณฑ 
13) นางสาวประภาวลัย  คลศลิา   หนง.ประชาสัมพันธ 
 
สํานักพฒันาและปลูกบํารุง 
14) นายฉัตรทอง  เจือจันทร   หน.สวนอนุรกัษพันธุพืช 
15) นายวิริทธิพ์ล  โควอินทร   รก.หน.สวนจดัแสดงแหลงเรียนรู 
16) นางสาวไพลิน  กันทา   รก.หน.สวนการผลิต 

 
ศูนยรวมพรรณไมและสวนพฤกษศาสตรสาขา 
17) นายณัฐวิโรจน  ฐติิพลภัทร   ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 
18) นางสาววาสนา  ใจแกวหลวง   สํานักงานประสานงานศูนยรวมพรรณไม 
19) นางสาวสุวิมล  อินทกูล   ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก 
20) นางสาววภัสรดา  มาถาวร   ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก 

 
เร่ิมประชมุเวลา 09.30 น. 
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เร่ือง ประเดน็ / ขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน 

วาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ 
1.1) นโยบายในการ

ดําเนินงานประจําป 
2553 

(1) ใหยดึนโยบายในการดําเนินงานประจําป 2553 ที่
มอบใหทุกหนวยงานในการสัมมนาที่ริมดอยรสีอรท อ.เชียง
ดาว โดยมอบใหสํานักบริหารเวียนแจงใหทุกหนวยงานได
ทราบเปนทางการ 

สํานักบริหาร : แจงเวียนนโยบาย
การดําเนินงานประจําป 2553 ให
ทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัต ิ

 (2) กําหนดใหมีการประชุมผูบริหารเปนประจําทุก
เดือน โดยกําหนดใหเปนวันพุธสัปดาหสดุทายของเดือน 
เพ่ือถายทอดนโยบายจากคณะกรรมการไปสูผูบริหารของ 
อสพ.และมาหารือเกี่ยวกบัปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

สํานักบริหาร : จัดใหมีการประชุม
ผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 

 (3) สํานักพัฒนาธุรกิจ นําเสนอใหศูนยรวมพรรณไมที่
จัดตั้งมาแลว 5 ปขึ้น ควรดําเนินการหารายได และควร
กําหนดใหเปนตวัชี้วัดเรื่องการจัดหารายไดของแตละสวน
สาขา 

(4) ผอ.อสพ.มอบหมายใหสํานักบรหิารเรงศึกษา และ
ปรับปรุงกฎระเบียบในการจัดเก็บรายไดของสวนสาขาโดย
ดวนเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ และควรพิจารณาถึงสิทธิ
ผลตอบแทนและแรงจูงใจในการหารายไดประกอบการ
ปรับปรุงระเบียบดวย โดยในระหวางการศึกษาและปรับปรุง
ระเบียบควรมีระเบียบชั่วคราวมาใชไปพลางกอน และให
ศึกษารูปแบบในการจัดเก็บรายไดของกรมอุทยานฯ 
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับของ  
องคการฯ ดวย 

สํานักบริหาร : เรงศึกษา และ
ปรับปรุงกฎระเบียบในการจัดเก็บ
รายไดของสวนสาขาโดยดวน และ
ใหจัดทําระเบียบชั่วคราวมาใชไป
พลางกอน  

 (5) การยกสถานะของศูนยรวมพรรณไมในแหงที่มี
ความพรอมในการดําเนินงานใหเปนสวนพฤกษศาสตรสาขา 
เพ่ือใหนักทองเที่ยวประชาชนท่ัวไปไดรูจักสวนพฤกษศาสตร
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือการจัดทําของที่ระลึกจําหนายในแตละ
สวนสาขา สามารถนําผลิตภณัฑที่จัดทําในสวน
พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ไปจําหนายไดทันที 

 

สํานักบริหาร : เรงศึกษา
กฎระเบียบขอบงัคับ รวมทั้ง
วิธีการดําเนินงานนําเสนอ
ผูอํานวยการตอไป  

 (6) การจายคาควบคุมงานสําหรับหนวยงานที่มีการ
กอสรางอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ  ซึ่งตองมคีาใชจายใน
การจางผูควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อ
ชวยควบคมุการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

สํานักบริหาร : ศึกษาระเบียบและ
อตัราการจายคาควบคุมงาน 
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เร่ือง ประเดน็ / ขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน 

1.2) โครงการเดิน-
วิ่ง มินิมาราธอน       
คร้ังท่ี 2 

(1) กําหนดใหจัดข้ึนในวันที่ 12 ธันวาคม 2552 โดย
เริ่มปลอยตัวผูเขาแขงขันเวลา 07.00 น. ซ่ึงในปจจุบันอยู
ระหวางการแตงตั้งคณะทํางานฯ ซ่ึงจะมีการประชุมครั้งแรก
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 และขอความรวมมือจาก
คณะทํางานฯ ทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

(2) กิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้ขอใหทุกฝาย
ประสานงานและใหความรวมมือ ตลอดจนขอความรวมมือ
จากประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมารวมงานและทํากิจกรรม
รวมกัน 

มอบหมายรองสญุาณีฯ เปน
ประธานคณะทาํงานฯ เพ่ือดําเนิน
โครงการตอไป 

วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ 
2.1) รายงานผลการ

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “การ
บริหารโครงการให
สอดคลองกับเปาหมาย
องคการและแนว
ทางการบริหารจัดการ
องคกร 

(1) สวนบริหารจัดการองคกรฯ รายงานผลการจัด
ประชุมสัมมนาในหัวขอ “การบริหารโครงการใหสอดคลอง
กับเปาหมายองคกรและแนวทางการบริหารจัดการองคกร” 
ในระหวางวันที่ 23-25 กันยายน 2552 ณ ริมดอยรีสอรท  
อ . เชียงดาว  จ . เชียงใหม  โดยการประชุมดั งกล าวมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

- การมอบนโยบายในการดํ า เนินงาน  โดย
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

- การทบทวนวิ เคราะหสภาพแวดล อมการ
ดําเนินงานขององคกร (SWOT Analysis)  

- การจัดทําแผนงาน/โครงงการใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร โดย ดร.สุภกรรณ  จันทวงศ 

- การบริ หารทรัพยากรบุคคลยุ ค ใหม  และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Competency) 
โดย ดร.ปญญา  บุญญาภิวัฒน 

- การถายทอดตัวชี้วัด เปาหมายระดับองคกรไปสู
ระดับบุคคล โดย ดร.ปญญา  บุญญาภิวัฒน 

 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร โดย ดร.ปญญา  บุญญาภิวัฒน 
- การปรับปรุงระเบียบและขอบังคับใหเอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน 
 
 
 

สํานักบริหาร : แจงเวียนรายงาน
ผลการจัดประชุมสัมมนาใหทุก
หนวยงานทราบตอไป 
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 (2) การฝกอบรมดานการจัดการสวนพฤกษศาสตร ณ 
ประเทศสิงคโปร ในระหวางวันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2552 
องคการฯ จะจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม จํานวน 1 
คน และมีคาใชจายเปนคาลงทะเบียนประมาณ 500 U$ ซ่ึง
องคการฯ ควรจัดใหมีการสอบแขงขันเพ่ือคัดเลือกบุคลากร
ที่เหมาะสมใหไดรับการอบรมตอไป 

 

มอบหมายรองสญุาณีฯ 
ดําเนินการสอบคัดเลือกผูที่
เหมาะสมเขารับการฝกอบรม
ตอไป 

2.2) การปรับปรุง
ระเบียบขอบังคับองคกร
สวนพฤกษศาสตรวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2552  

(1) สวนการคลัง  นํา เสนอการปรับปรุงระเบียบ
ขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตรวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2552 ซ่ึงเปนการปรับปรุงจากระเบียบขอบังคับเดิม โดยเพิ่ม
วิธีการจัดซื้อจัดจางตามระบบ e-Auction เพ่ิมขึ้น 

สํานักบริหาร : แจงเวียนระเบียบ
ขอบังคบัวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2552 ใหทุกหนวยงานทราบและ
ถือปฏิบตัิใหเปนไปตามระเบียบ 

 (2) การแต งตั้ งบุคลากรเปนคณะกรรมการเพื่ อ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เมื่อมีการแตงตั้งแลว ผูไดรับแตงตั้ง
ไมสมควรลาออกจากการแตงตั้ง และใหสํานักบริหารแจงให
ผูที่ไดรับเสนอช่ือใหเปนคณะกรรมการไดทราบกอนลวงหนา 
และใหนําเรื่องการไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางเปนผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปดวย 

ทุกหนวยงาน : แจงใหพนักงานใน
สังกัดทราบและถือปฏิบตัิโดยท่ัว
กัน 
สํานักบริหาร : เพ่ิมประเด็นการ
ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง เขาเปนผลการ
ปฏิบตัิงานประจําปดวย 

 (3) ใหทุกสํานักจัดสงรายชื่อของพนักงานที่สามารถ
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในงานดานตางๆ 
ตามความถนัดและความสามารถของบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
ข้ึนรายชื่อเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางใหสํานักบริหาร เพ่ือใหการแตงตั้งคณะกรรมการฯ มี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานและความสามารถของ
บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้ง 

ทุกหนวยงาน : จัดทํารายชื่อ
พนักงานที่สามารถแตงตั้งเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางให
สํานักบริหาร 

 (4) การแกไขปญหาการขาดผูเชี่ยวชาญในการจัดซื้อ
จัดจางในบางกรณี ควรมีการจางหรือขอความอนุเคราะหจาก
หนวยงานภายนอกเขามาชวยดําเนินการ เชน การควบคุม
งานกอสรางโดยการ outsource โดยใหหัวหนางานที่ความ
รับผิดชอบคอยติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ภายนอก 

 
 
 
 

สํานักบริหาร : พิจารณารูปแบบ
และวิธีการจัดหาผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาชวยดําเนินงานในการ
จัดซื้อจัดจางนําเสนอผูอํานวยการ
ตอไป 
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2.3) มาตรการและ
แนวทางการติดตามการ
ใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ 2553 

(1) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กันยายน 2552 
กําหนดใหทุกหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตอง
ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางในการติดตามการใช
จายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553 ซ่ึง
ดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ของ
ปงบประมาณ 2553 โดยใหทุกหนวยงานที่ไดรบังบประมาณ
จัดซื้อแบบกอสรางและคุณลักษณะของครภุัณฑที่ไดรับ
งบประมาณป 2553 ใหสํานักบริหารภายในตนเดือน
พฤศจิกายน 2552 

ทุกหนวยงาน : ทราบและถอื
ปฏิบตัิใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรอียางเครงครัด  

 (2) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ ไดตดิตามผลการดําเนินงานและผล
การใชจายเงินของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ อยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ ซึ่ง       
ที่ปรึกษาฯ ไดกาํหนดใหมีรายงานผลและประชุมช้ีแจงผล
การดําเนินงานทุกสัปดาหผานระบบรายงานผล e-Project 
Tracking  ดังนั้นการดําเนินงานและการใชงบประมาณตอง
เปนไปตามแผนที่กําหนดอยางเครงครัด ประเดน็สําคัญคอื 
ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานตองมีการรายงาน
ความกาวหนาใหหนวยงานที่รับผิดชอบทราบ เพ่ือนํามาสรุป
และรายงานผล เพ่ือใหการปฏิบตัิงานสอดคลองกับมาตรการ
และแนวทางการติดตามผลที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

สํานักบริหาร : รายงานผลการ
ดําเนินงานและผลการปฏิบตัิงาน
เปนประจําอยางตอเน่ือง และ
มอบหมายใหนายคณิต  โพธิ
จินดา เปนผูแทนองคการฯ เขา
รวมการประชุมกับที่ปรึกษา
รัฐมนตรีตอไป 

 (3) ใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมในการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 โดยเฉพาะในการ
ออกแบบสิ่งกอสรางตางๆ หากหนวยงานใดไมมีการนําเสนอ
แบบกอสรางพรอมกบัการขอรบัการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 2554 จะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ปองกันแกไขปญหาความพรอมในการดําเนินการกอสราง
และการใชจายงบประมาณลาชา 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน : ทราบและถอื
ปฏิบตัิเปนนโยบายในการขอรบั
การจัดสรรงบประมาณประจําป 
2554  
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วาระที่ 3 : เร่ืองรายงานความกาวหนาในการดําเนนิงาน 
3.1) ผลการ

ปฏิบัติงานตามบันทึก
ขอตกลงประจําป 2552  
 

(1) สวนนโยบายและแผนรายงานผลการดําเนินงาน
ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลประจําป 2552 ตาม
ตัวชี้วัดกบักระทรวงการคลัง โดยผลการดําเนนิงานที่มีคา
คะแนนไมถึงคาเกณฑ 3 จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน และรายไดจากการ
ดําเนินงาน ซ่ึงในขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานจากทุกหนวยงาน เพ่ือนําสงใหกับบริษัท TRIS 
ภายในเดอืนตุลาคมตอไป 

สํานักบริหาร : รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและขอมูลที่เกี่ยวของ
นําสงใหกระทรวงการคลังและ
บริษัทที่ปรึกษาภายใน
กําหนดเวลาตอไป 

 (2) สพธ.ขอใหตรวจสอบรายไดจากการดําเนินงานซึ่ง
มีรายไดจากการใหสิทธิเอกชนเขามาดําเนินงานเพิ่มข้ึน 2.3 
ลานบาท ทําใหรายได ณ สิ้นปได 13.78 ลานบาท ซ่ึงอยูใน
คาเกณฑ 3 
 

สํานักบริหาร : ตรวจสอบรายได
จากการบันทึกบัญชีของงานบญัชี 
และใหประสานกับสํานักพัฒนา
ธุรกิจถึงผลการดําเนินงานหลัง
การปรับปรุงขอมูลตอไป 

 (3) หนวยงานที่มีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
หลังจากที่ไดรายงานผลการดําเนินงานมายังสํานักบริหาร
แลว ใหแจงสํานักตรวจสอบภายในเพื่อปรับปรุงขอมูลให
สอดคลองตามขอเท็จจริงดวย 

ทุกหนวยงาน : จัดสงขอมูลผลงาน
การดําเนินงานที่มีการ
เปล่ียนแปลงหลังจากการรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานประจําเดือน
ใหกับสํานักตรวจสอบภายในทกุ
คร้ังที่มีการปรับปรุงขอมูลผลการ
ดําเนินงาน 

 (4) ปญหาในการรายงานผลการดําเนินงานที่ซํ้าซอน
กัน โดยเฉพาะในเรื่องการรายงานผลการรวบรวมพรรณไม
หายากและพันธุไมใกลสูญพันธุ ซ่ึงมีการดําเนินงานในหลาย
หนวยงาน ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การตรวจสอบรายชือ่พรรณไมที่มีการรวบรวมไวแลวในสวน
พฤกษศาสตร รวมทั้งการระบุช่ือพรรณไมใหครบถวน เพ่ือ
ปองกันปญหาการซ้ําซอนและบนัทึกรายชื่อพรรณไมที่ไม
ถูกตองและครบถวน  

สํานักบริหาร : ใหนําขอมูลบญัชี
รายชือ่พรรณไมที่มีการเก็บ
รวบรวมไวในสวนพฤกษศาสตร
เขาระบบฐานขอมูล DOC ของ
องคการฯ  
สํานักวิจัยและพัฒนา, สํานักพัฒนา
และปลกูบํารุง, ศูนยรวมพรรณไม
และสวนพฤกษศาสตรสาขา : ให
ตรวจสอบรายชื่อพรรณไมจากขอมูล
ดังกลาว และบันทึกรายชื่อพรรณไม
ใหถกูตองกอนจัดสงขอมูลผลการ
ดําเนินงาน และมอบหมายใหสํานัก
พัฒนาและปลกูบาํรุงเปนหนวยงาน
หลักในการตรวจสอบรายชื่อพรรณ
ไมใหถกูตองกอนมายังสํานักบรหิาร 
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3.2) ผลการ
ดําเนินงานของ
สํานักวิจัยและพัฒนา 

(1) สํานักวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2552 ซ่ึงมีงานตอเน่ืองที่ตองดําเนินงานตอจํานวน 
5 กิจกรรม ดังนี้ 

- การตรวจรับงานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ งบประมาณ 3,575,757 บาท อยูระหวางสงงาน
งวดสุดทายและการตรวจรับ 

- งานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
งบประมาณ 4,999,000 บาท อยูระหวางงานงวดที่ 1 คือ
การสงแบบรายละเอียดการปรบัปรุง กําหนดสงงานวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2552 

- งานกอสรางสถานีรวมพรรณไมที่สูง 2 รายการ 
คือ อาคารสํานกังานและเรือนแถวคนงาน งบประมาณ 
1,786,434.42 บาท อยูระหวางการกอสราง 

- งานจางที่ปรึกษา ศึกษา สํารวจสาเหตแุละ
ออกแบบปองกันงานแกไขการทรุดตัวของพื้นดินและ
โครงสรางอาคารวิจัยและปฏิบตักิงาน งบประมาณ 400,000 
บาท อยูระหวางการดําเนินงาน กําหนดสงงานงวดที่ 1 ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552  

- งานจัดพิมพวารสารพฤกษศาสตรไทย (Thai 
Journal of Botany) รวมกับสมาคมพฤกษศาสตร 
งบประมาณ 69,550 บาท กําหนดออกภายในเดอืนตุลาคม  

ประเด็นการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักวิจัย
และพัฒนา แบงเปน 4 มิติ และมีการกําหนดน้ําหนักคะแนน 
(รอยละ) ตามเอกสารแนบ 

สํานักวิจัยและพัฒนา : ให
ดําเนินการใหเปนไปตามสญัญา
และงวดงาน รวมทั้งใหรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง 

 (2) แผนการดําเนินงานประจําป 2553 แบงเปน 4 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการงบประมาณ ดวยการ
เบิกจายงบลงทุนที่ไดรับเปนคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ 
คือ ตูเก็บตัวอยางแมลง 5,500,000 บาท และคากอสราง 2 
รายการ คือ คาปรับปรุงและซอมแซมอาคารวิจัย พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ และหอพรรณไม งบประมาณ 5,587,000 บาท 
และคากอสรางอาคารอาบน้ํายาพรรณไม 425,000 บาท 
รวมทั้งดําเนินการจัดซื้อครุภณัฑวิทยาศาสตรที่ไดรับจัดสรร
ในโครงการศึกษาวิจัย รวม 18 รายการ งบประมาณ 
3,436,000 บาท  

สํานักวิจัยและพัฒนา :  
- จัดสงแบบการกอสรางพรอมทั้ง
คุณลักษณะของครุภัณฑที่ไดรบั
การจัดสรรงบประมาณใหสํานัก
บริหาร ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1  

- โครงการศึกษาวิจัยให
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมายของโครงการและ
รายงานความกาวหนาอยาง
ตอเน่ือง 
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2) การดําเนินการศึกษาวิจัย ในป 2553 ไดรับ
อนุมตัิใหดําเนินการศึกษาวิจัย รวม 22 โครงการ 
งบประมาณ 9,876,500 บาท โดยแบงเปนโครงการวิจัย
พ้ืนฐาน 4 โครงการ โครงการวิจัยเพ่ือการอนุรกัษ 8 
โครงการ โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา 3 โครงการ และโครงการ
สํารวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ 7 โครงการ 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินงาน 

3) การดําเนินงานทางดานพฤกษศาสตร ดังนี้ 
- การจัดทํารางบันทึกขอตกลงรวม (MOU) 

ระหวางองคการฯ กับเครือขายพันธมิตรในประเทศ ขณะนี้
อยูระหวางปรับปรุง MOU เดิม ที่เคยลงนามรวมกับกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

- การรวบรวมตัวอยางพรรณไมแหง ตาม
เปาหมายที่ไดตกลงกับ TRIS ที่คาระดับ 5 จํานวน 420 
ชนิด และ 4,620 ตัวอยาง 

- การแลกเปลี่ยนตัวอยางพรรณไมแหง ไมต่ํา
กวา 1,500 ตัวอยาง 

- การสํารวจพรรณไมรวมกับผูเช่ียวชาญทาง
พฤกษศาสตรจากตางประเทศ จํานวน 3 คร้ัง 

- การเพ่ิมขอมูลจํานวนชนิดพรรณไมในระบบ
ฐานขอมูลพรรณไมของ อ.ส.พ. ไมต่ํากวา 150 ชนิด 

- การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสาร
ทางวิชาการ จํานวน 11 เร่ือง ขณะนี้ตีพิมพแลว 4 เรื่อง และ
อยูระหวางตีพิมพ 7 เรื่อง  

- การจัดประชุมและฝกอบรมทางพฤกษศาสตร 
จํานวน 3 ครั้ง คือ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในระหวางวันที่ 24-26 มนีาคม 2553 
การอบรมหลักสูตรนักพฤกษศาสตรทองถิ่น และหลักสูตรนัก
อนุกรมวิธานพืชเบื้องตน ประมาณเดอืนกุมภาพันธ – 
เมษายน 2553 และการอบรมหลักสูตร International 
Certificate in Herbarium Techniques รวมกับสวน
พฤกษศาสตร KEW ประเทศอังกฤษ ในระหวางวันที่ 15-26 
พฤศจิกายน 2553  
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4) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเปนแหลงเรียนรูและ
สรางองคความรู 3 รายการ คือ การปรับปรุงอาคารหอพรรณ
ไมและระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุงอาคารวิจัยและ
ระบบบริหารจัดการเพื่อเตรียมพรอมการรับรองระบบ ISO 
และการพัฒนาพิพิธภัณฑธรรมชาติใหสามารถเปด
ดําเนินการไดบางสวน  

 (3) การขอรับจัดสรรงบประมาณสาํหรับโครงการ
ศึกษาวิจัยในป 2554 ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําโครงการ
เพ่ือนําเสนอ รวม 17 โครงการ งบประมาณรวม 
14,018,000 บาท อยูระหวางพิจารณาโครงการโดย
คณะกรรมการวจัิยของ อสพ.  

สํานักวิจัยและพัฒนา : ใหรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
ใหผูอํานวยการทราบตอไป 

3.3) ผลการ
ดําเนินงานของสํานัก
พัฒนาและปลูกบํารุง 
 

(1) สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง รับผิดชอบดําเนินงาน
ในป 2552 จํานวน 5 โครงการ การสรุปผลการดําเนินงาน
ของโครงการจะสรุปผลในรูปแบบของเชิงปริมาณ ตลอด
ระยะการดําเนินงานตามกิจกรรม มีกิจกรรมที่บรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวทั้งหมด 4 กิจกรรม   

สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง : 
รายงานผลการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

 (2) การดําเนินการกอสรางอยูระหวางดําเนินการ  อาทิ
เชน โรงเก็บวัสดุ ถนนลาดยาง และเสนทางเดินธรรมชาติ 
ทางสํานักพัฒนาและปลูกบํารุงไดจัดทําเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 120 วัน  

 

 (3) การจัดนิทรรศการพิเศษบางรายการ สพป.มิไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในการดาํเนินงาน แตเปนภารกิจที่
ตองดําเนินงานใหตอบสนองกับนโยบายหรอืภารกิจที่
หนวยงานอื่นมอบหมาย  

สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง : ให
จัดสรรงบประมาณของสํานักใชไป
พลางกอน หากมีนิทรรศการที่ตอง
มีการใชงบประมาณสูง ใหหารือ
กับสํานักพัฒนาธุรกิจ เพ่ือรวมกัน
ดําเนินการตอไป  

 (4) การดําเนินกิจกรรมตาม Year Plan ซึ่งไดทําการ
ประชาสัมพันธไปบางสวนแลว ดังนั้นจึงตองมีการทํางาน
รวมกันอยางบูรณาการระหวางสํานักพัฒนาและปลูกบํารุง 
และสํานักพัฒนาธุรกิจ โดยบางกิจกรรมสามารถใช
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการดําเนินกิจกรรมพิเศษเนื่อง
ในวันสําคัญตางๆ และงบประมาณสําหรบัการจัดนิทรรศการ
ภายในสวนมาใชดําเนินการได 

 
 

สํานักพัฒนาและปลูกบํารุงและ
สํานักพัฒนาธุรกิจ : ประสานงาน
รวมกันดําเนินกิจกรรมตาม Year 
Plan ใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดตอไป 
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3.4) ผลการ
ดําเนินงานของสํานัก
พัฒนาธุรกิจ 
 

(1) การดําเนินงานของสํานักพัฒนาธุรกิจ มีการใช
ตัวชี้วัดโดยยึดตวัชี้วัดผลการดําเนินงานเปนเกณฑ  

(2) ในป 2553 มีตัวชี้วัดที่เพ่ิมข้ึนและเปนจุดเนนของ
สํานัก คือ การสรางเครือขายพนัธมิตรทางธุรกิจ และการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม  

 

 (3) การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูใหแกประชาชนใน
กิจกรรมรักษน้ํา รักษปา รักษธรรมชาติ เพ่ิมปอดใหโลก ใน
ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2552 ซ่ึงไดมีการประสานงาน
กับทางโรงเรียนสาธิตฯ โดยทางสํานักพัฒนาธุรกิจคาดวา 
โครงการนี้จะเปนโครงการนํารองที่ทางองคการฯ จะ
ดําเนินการตอ โดยทําการประสานงานกับโรงเรียนอื่นๆ 
ตอไป โครงการนี้เปนการปลูกฝง ตลอดจนสรางจิตสํานึก
ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการที่สําคัญ ซ่ึง
องคการฯ ไดเผยแพรความรูทางดานวิชาการและดานอื่นๆ 
ที่เปนประโยชนออกสูสังคม 

 

 (4) การดําเนินกิจกรรมตาม Year Plan โดยในเดอืน
ตุลาคมเปนเทศกาลฟก แฟง แตงกวา โดยในวนัที่ 30 
ตุลาคม ไดจัดใหมีการประกวดแขงขันตําแตงกวา โดยเปด
โอกาสใหชาวบานจัดทีมเขามาประกวดแขงขัน โดยมี
กรรมการจากภายนอกเขารวมเปนกรรมการตดัสิน  

 

 (5) การจัดงบประมาณการใชเงินมีการพิจารณาจาก
เงินรายได ซ่ึงในปน้ีมีแผนการผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้นทั้งหมด 
12 รายการ จัดจําหนายอยูในสวนของรานขายของที่ระลึก  

 

 (6) การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 3 ชุด ในเรื่อง
กลวยไม บัว และพืชสมุนไพร โดยไดประสานงานกับ
นักวิชาการ เรียบรอยแลว คาดวาจะสามารถผลิตและนํา
ออกจําหนายไดในชวงเดือนมีนาคม 2553  

 

3.5) ผลการ
ดําเนินงานของสํานัก
ตรวจสอบภายใน 
 

(1) สํานักตรวจสอบภายในไดยดึแนวทางการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑการวัดผลการดาํเนินงาน ซ่ึง
ประกอบดวย 10 หัวขอ รวมท้ังสิ้น 100 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑช้ีวัดน้ําหนักคะแนนใหตามความสําคญัของแตละ
หัวขอ ดังตอไปนี้ 

1) บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน (รอยละ 8) 

2) ความเปนอิสระ และความรับผิดชอบ (รอยละ 8) 

สํานักตรวจสอบภายใน : ให
ดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑในการประเมินผล
ตอไป 
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3) ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบกับ
หนวยตรวจสอบภายใน  ฝายบริหาร  และผูสอบบัญชี
ภายนอก (รอยละ 8)  

4) ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี และ
องคกรกํากับอื่น  ๆ (รอยละ 8) 

5) บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม (รอยละ 8)  
6) การวางแผนเชิงกลยุทธ (รอยละ 15 )  
7) การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน (รอยละ 12) 
8) การรายงานและการปดการตรวจสอบ (รอยละ 11)  
9) ความมั่นใจในคุณภาพ (รอยละ 10)  
10) การปฏิบตัิหนาที่ดวยความระมดัระวัง

รอบคอบ (รอยละ 12 ) 
3.6) ผลการ

ดําเนินงานของศูนยรวม
พรรณไมและสวน
พฤกษศาสตรสาขา 

ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก 
(1) อยูระหวางการกอสรางสิ่งกอสรางที่ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณประจําป 2552 และสงงานงวด 1 
งบประมาณ 600,000 บาท ซ่ึงไดเรงรัดใหดําเนินการใหแลว
เสร็จตามสัญญาจางตอไป 

 
ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก : 
เรงดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ
ตามสญัญาจางตอไป 

 (2) ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ไดเชญิทุกหนวยงาน
เขารวมจัดทําแผนประจําป 2554 และทบทวนแผนจังหวัด 
โดยจังหวัดพิษณุโลกไดกําหนดใหศูนยรวมพรรณไมบานรม
เกลา เปนแหลงทองเที่ยวใหมของจังหวัด และในปจจุบันอยู
ระหวางจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัดพิษณุโลก ในวงเงิน 20-30 ลานบาท ซ่ึงใน
ปจจุบันจังหวัดพิษณุโลกไดสนบัสนุนเตนทและกอสราง
หองนํ้าสําหรับจัดทําเปนลานกางเตนทในพ้ืนที่ศูนยรวม
พรรณไม โดยจังหวัดพิษณุโลกไดจัดใหมีกิจกรรม “โอบ
หมอก กอดหนาว นอนนับดาวบนภู” ในระหวางวันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 2552 เพ่ือเรงประชาสัมพันธใหศนูยรวมพรรณ
ไมบานรมเกลา เปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด
พิษณุโลก 

สํานักพัฒนาธุรกิจ : จัดใหมีบอรด
ประชาสัมพันธสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ในการ
จัดกิจกรรมดังกลาว เพ่ือให
ประชาชนไดรูจักมากยิ่งข้ึน 
สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง : 
จัดสงเจาหนาที่และคนงานไปชวย
เตรียมงานและจัดเตรียมสถานที่
ในการจัดกิจกรรม 

 (3) การประชาสัมพันธศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา 
เน่ืองจากในพื้นที่มีพรรณไมที่เปนจุดเดนและสามารถ
เพาะเลี้ยงไดดีในพื้นที่ เชน คอ กลวยไม และสรอยสยาม 
ดังนั้นควรเพ่ิมเติมการใหขอมูลตางๆ ใหแกนักทองเที่ยว 

ศูนยรวมพรรณไม จ.พิษณุโลก : 
ใหนําขอเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมมาปรับใชในการดําเนิน
กิจกรรมวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 
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เชน อายุ ประวัตแิละความสําคญัของคอที่มอียูในพ้ืนที่ 
รวมท้ังการจัดทําโครงการเพาะขยายพันธุกลวยไม การให
ความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ในการเพาะเล้ียงกลวยไม 
รวมท้ังการเพาะขยายพันธุดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การทํากิจกรรมสาธิตการนํากลวยไมจ๋ิวออกจากขวด
เพาะเลี้ยงใหกับผูเขาเยี่ยมชมไดศึกษาเรียนรู รวมทั้งใน
ศูนยฯ มีอุปกรณและเครื่องมือในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
บางสวนอยูแลว จะสามารถดําเนินงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  และ
ใหจัดปลูกสรอยสยามเปนพันธุไมประจําศูนยฯ  

2552 และใหหารือกับ ดร.สันติ 
และ ดร.ปยเกษตร ในการ
ดําเนินการตอไป  

 ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง 
(1) การดําเนินงานที่ผานมาเปนไปตามทุกรายการ 

ยกเวนการเบิกจายงบลงทุนซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว  

 

 (2) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป 2553 
และตัวชี้วดัในการดําเนินงานประจําป 2553 ตามที่
ผูอํานวยการมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว  

 

 (3) ในวันที่ 28 ต.ค.น้ี สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ไดขอเขาเยีย่มชมการดําเนินงานของศูนยฯ 
ซ่ึงไดมอบหมายใหเจาหนาที่ใหการตอนรับและนําชมศูนยฯ 
ดวยแลว   

ศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง : ให
รายงานผลการดําเนินงานให
ผูอํานวยการทราบตอไป 

 (4) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ระเบียบ
และโครงสรางการดําเนินงานยังไมรองรับการดาํเนินงาน  

สํานักบริหาร : เรงรัดปรับปรุงกฎ 
ระเบียบที่เกีย่วของกับศูนยรวม
พรรณไม และใหเรงประสานกับ 
ดร.ปญญา ในการปรับปรุง
โครงสรางองคกรใหมีความ
เหมาะสมตอไป 

 ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน 
(1) ผลการดําเนินงานประจําป 2552 เสร็จเรียบรอย

เปนไปตามเปาหมาย โดยมีโครงการที่ไดดําเนนิการในป 
2552 จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการสํารวจพืชทนเค็มใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และโครงการศึกษาความ
หลากหลายและการใชประโยชนจากพืชในพ้ืนที่ปาเขา
หินปูน ซ่ึงไดจัดทําเปนโปสเตอรประชาสัมพันธใหประชาชน
ดวยแลว  
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 (2) การใชจายเงินงบประมาณ 2552 เปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยมรีายการกอสรางที่ไมสามารถเบกิจายเงินได
ทันภายในป 2552 ซ่ึงไดนําเสนอเรื่องเพ่ือขอกนัเงินไว
เบิกจายเหลื่อมปเรียบรอยแลว 

 

 (3) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคือ การขอ
ถอนสภาพพื้นที่ ซ่ึงทางศูนยฯ ยังไมสามารถขอมติจาก
ชาวบานในการใชประโยชนพ้ืนที่ ซ่ึงในปจจุบันไดจัดใหมี
การจัดแสดงนิทรรศการการใชประโยชนลูกดอย ให
ประชาชนในชุมชนไดเห็นถึงความเคลื่อนไหวตางๆ ของ
ศูนยฯ  

ศูนยรวมพรรณไม จ.ขอนแกน : 
รายงานความกาวหนาในการ
แกไขปญหาใหผูอํานวยการได
ทราบอยางตอเน่ือง 

 สวนพฤกษศาสตรพระแมยา จ.สุโขทัย 
(1) อยูระหวางการดําเนินการกอสรางสิ่งกอสรางที่ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณประจําป 2552 ซ่ึงไดยื่นเรื่องเพ่ือขอกัน
เงินไวเบิกจายเหลื่อมปเรียบรอยแลว  

(2) ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดประจําป 2552 ไดจัดทํา
รายงานและเอกสารประกอบจัดสงใหสวนนโยบายและแผน
เรียบรอยแลว  

(3) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คือการขาดแบบ
แปลนในการกอสราง และการถูกปรับลดงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา จ.
สุโขทัย :  
- ใหออกแบบรายการกอสรางที่
ตองการขอรับจัดสรรตามแผน
แมบท เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณใหพรอม  

- ใหเตรียมพรอมการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตรแหงนี้ใหเปน
แหลงทองเที่ยว เน่ืองจาก
จังหวัดสุโขทัยมแีหลงทองเที่ยว
จํานวนมาก รวมทั้งมีสวน
สําหรับคนตาบอด ซ่ึงจะเปน
จุดเดนอีกประการหนึ่งของสวน
แหงนี ้

 สวนพฤกษศาสตรทางทะเลและชายฝง จ.พังงา 
(1) การดําเนินงานตามตัวชี้วัดประจําป 2552 มีจํานวน 

6 กิจกรรม ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย อาทิเชน 
จัดทําแผนแมบท, จัดทําสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ การ
จัดใหความรูกับชุมชนใกลเคียง การสํารวจและจัดทํา
ตัวอยางพรรณไม เปนตน   

(2) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดคา
สิ่งกอสราง เชน การกอสรางทาเทียบเรือ โรงเก็บวัสดุไป
พลางกอน เพ่ือรอความชัดเจนในเรื่องพ้ืนที่ดําเนินการ 

(3) ความกาวหนาในการขอใชประโยชนที่ดินเกาะระเพื่อ
ดําเนินการจัดตั้งสวนฯ ขณะนี้ไดรับแจงจากกรมปาไมวา 

สวนพฤกษศาสตรทางทะเลแล
ชายฝง จ.พังงา : ใหทํางานแบบ
บูรณาการรวมกับหนวยงานในทุก
ภาคสวน ทั้งกรมอุทยานแหงชาติ
ฯ กรมปาไม และประชาชนทุก
ภาคสวน โดยใหยดึแผนแมบทฯ 
ที่จางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดทําฯ เปนกรอบในการ
ดําเนินงาน 
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องคการฯ จะสามารถดําเนินการในพื้นที่เกาะระประมาณ 
4,400 ไร ซ่ึงจะตองมีการจัดทํารายงานตรวจสอบพื้นที่ใหม
อีกครั้งประกอบการพิจารณาอนุญาตใหใชประโยชนพ้ืนที่ 

(4) การเตรียมพรอมในการเขาดําเนินการในพื้นที่ได
ติดตอเชาพื้นที่เปนสํานักงานชั่วคราว เพ่ือใหเห็นการจัดตั้ง
สวนฯ เปนรูปแบบและการเขาถึงประชาชนไดโดยงายมาก
ยิ่งขึ้น  

3.7) รายงานผล
การใชงบประมาณ
ประจําป 2552 และ
แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 
2553 

(1) สวนการคลัง รายงานผลการใชจายยงบประมาณ
ประจําป 2552 โดยองคการฯ ไดรับจัดสรร 196,918,100 
บาท เบิกจายทั้งสิ้น 133,970,596.34 บาท เบิกจายทั้งสิ้น 
119,418,582.97 บาท โดยมีเงินกันไวจายเหลือมป จํานวน 
62,920,738.20 บบาท แบงเปนคาครุภัณฑ 3,013,897 บาท 
คาสิ่งกอสราง 25,433,715.28 บาท และเงินอุดหนุน 3 
โครงการ เปนเงิน 34,473,125.12 บาท  

(2) รายงานการใชจายเงินงบกลางประจําป 2552 ไดรับ
จัดสรรจากสํานักตางๆ 4,295,642 บาท โอนสนับสนุนให
สํานักบริหารเปนคาตอบแทนและคาสาธารณูปโภค จํานวน 
3,930,000 บาท และเปนคาใชจายตางๆ อาทิเชน คาซอม
เครื่องควบคุมความชื้น การจัดงานวันสถาปนา คาจาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพน้ําประปา คาพรรณไมตกแตงศูนย
ศิลปาชีพ และคาใชจายในการเดินทางของ สพป. รวมเปน
เงิน 353,628 บาท มีเงินงบกลางคงเหลือ 12,014 บาท  

ทุกหนวยงาน : ใหเรงรัด
ดําเนินการตามรายการกอสรางที่
ไดผูกพันสญัญาและกันเงินไวจาย
เหล่ือมปใหเรียบรอยและให
ถูกตองตามระเบียบปฏบิตั ิ
ผูอํานวยการ : มอบนโยบายใน
การของบประมาณประจําป 2554 
หากหนวยงานใดไมจัดสงแบบ
แปลนการกอสรางพรอมกับคําขอ
งบประมาณ จะไมไดรับพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 

 (3) แผนการใชจายงบประมาณประจําป 2553 ใหทุก
หนวยงานจัดสงแบบแปลนการกอสราง และรายละเอียดของ
ครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรประจําป 2553 ใหสํานักบริหาร 
เพ่ือใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันที โดยรายการครุภัณฑ
ที่ ไดรับจัดสรรในหมวดเงินอุดหนุนโครงการ  ใหแนบ
โครงการที่ไดรับอนุมัติพรอมนําเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจางได
ทันที 

ทุกหนวยงาน : จัดสงแบบแปลน
และรายละเอยีดของครุภณัฑที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 2553 ใหสํานักบริหาร 
ภายในสัปดาหแรกของเดอืน
พฤศจิกายน และใหดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางไดทันที 

 (4) การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางเพื่อนําสงใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ใหงานพัสดุประสานงานกับหนวยงานที่
ไดรับงบประมาณ และจัดทําแผนจัดสงให สตง. ภายใน
กําหนดเวลา พรอมทั้งสําเนาใหสํานักตรวจสอบภายในดวย 
 
 

สํานักบริหาร : ดําเนินการให
เปนไปตามกําหนดเวลา 
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วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1) ราง บันทึก

ขอตกลงการประเมินผล
ประจําป 2553  

(1) สวนนโยบายและแผน ช้ีแจงรางบันทึกขอตกลง
ประจําป 2553 โดยกรอบการจัดทําตัวชี้วัดแบงออกเปน 3 
ดาน คือ การดําเนินงานที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ผลการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนการเงินและไมใชการเงิน 
และการบริหารจัดการองคกร โดยทางบริษัท TRIS ได
ประสานงานกับผูรับผดิชอบในแตละตัวชี้วดัเพ่ือกําหนด
เปาหมายในการดําเนินงานแลว โดยมีสรุปสาระสําคญัดังนี้ 

1) การดําเนินงานตามนโยบาย ประกอบดวย 2 
ตัวชี้วัด คอื ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน และการ
ดําเนินงานพฤกษศาสตรเพ่ือสนบัสนุนนโยบายรัฐ มี 3 
ตัวชี้วัดยอย คือ ความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรเพ่ือ
สราง รวบรวมและตอยอดองคความรูดานพฤกษศาสตร  
การพัฒนา อสพ. สูการเปนองคกรชั้นนําดานพฤกษศาสตร
ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต และการพัฒนาและการ
ใชประโยชนฐานขอมูลพรรณไมของ อสพ. 

2) ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มี 6 ตัวชี้วัด 
คือ (1) รายไดจากการดําเนินงาน (2) จํานวนชนิดที่เพ่ิมข้ึน
ของพรรณไมไทยหายาก (3) จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของชนิดและ
ตัวอยางพรรณไมแหง (4) ความสําเร็จในการขยายพันธุไมที่
ขยายพันธุยาก (5) ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัย
ดานพฤกษศาสตรที่ไดรบัการเผยแพรในวารสารสากล      
(6) การใหบริการความรูดานพฤกษศาสตรเชิงภารกิจและ
เชิงพาณิชย โดยวัดจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมการให
ความรูทางวิชาการ และจํานวนผูเขาเยี่ยมชมสวน
พฤกษศาสตร 

3) การบริหารจัดการองคกร เปนตัวชี้วัดตามเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังใชในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจทุกแหง 
ประกอบดวย 6 ตัวช้ีวัด คอื (1) บทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุม
ภายใน (4) การตรวจสอบภายใน (5) การบริหารจัดการ
สารสนเทศ (6) การบริหารทรัพยากรบคุคล  

โดยที่ตัวชี้วัดดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
ไดรบัแจงวากระทรวงการคลังอาจขอปรับเปล่ียนตัวชี้วัดบาง

สํานักบริหาร : แจงเวียนบันทึก
ขอตกลงการประเมินผลประจําป 
2553 หลังจากที่ผานความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
คณะกรรมการฯ ใหทุกหนวยงาน
ไดรับและถือเปนเปาหมายในการ
ดําเนินงานประจําป 2553 ตอไป 
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ตัวชี้วัดเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงบริษัท 
TRIS จะทําการประสานกับผูรับผิดชอบหลักในแตละตัวชี้วัด
ตอไป 

 (2) ขอใหทบทวนตวัชี้วัดการเพิ่มข้ึนของพรรณไมไทยหา
ยาก ขอใหแตละหนวยงานกําหนดเปาหมายในการรวบรวม
พรรณไมหายากที่สามารถรวบรวมไวในแตละแหง และควรมี
การพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

มอบหมายรองสญุาณีฯ : หารือกับ
บริษัท TRIS ในการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดการดําเนินงานในประเด็น
การเพ่ิมจํานวนชนิดพรรณไมหา
ยากที่รวบรวมไวในสวน
พฤกษศาสตรใหเปนตัวชี้วัดอืน่ที่
เหมาะสมกับภารกิจของ อสพ. 

 (3) การรายงานผลการดําเนินงานดานการรวบรวมพรรณ
ไมหายาก ใหทุกหนวยงานตรวจสอบบญัชีรายชื่อพรรณไมที่
ไดรวบรวมไวแลวตั้งแต 2536 – ปจจุบัน เพ่ือใหการรวบรวม
พรรณไมมีความหลากหลายชนิดและไมมีความซ้ําซอนกัน 
และใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกบัการบันทกึขอมูล
รายชือ่พรรณไมใหถูกตอง โดยมอบหมายใหสํานักพัฒนา
และปลูกบํารุงเปนเจาภาพในการรวบรวมและตรวจสอบ
บัญชีรายชือ่พรรณไมในป 2553 

สํานักพัฒนาและปลูกบํารุง : 
รับผดิชอบการรวบรวมและ
ตรวจสอบรายชือ่พรรณไมจากทุก
หนวยงานใหถูกตอง ครบถวน
กอนนําสงขอมูลใหกับบริษัท
ประเมินผลตอไป 

4.2) ราง ตัวชี้วัด
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแตละ
สํานัก 
 

(1) ผูอํานวยการมอบนโยบายใหทุกหนวยงานจัดทําคํา
รับรองการปฏบิตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
ใหทุกสํานักไปจัดทํารางคํารับรองการปฏิบตัิงาน โดยใช
แบบคํารบัรองการปฏิบตัิงานของสํานักบริหารเปนตนแบบ  
โดยมีหลักการในการดําเนินงานดังนี้ 

1) ใหยดึกรอบการประเมินผลเปน 4 มิติ คอื ดาน
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิงาน ดานคณุภาพการใหบริการ 
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน และดานการพัฒนา
องคกร 

2) ใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบตัิงานระหวาง
รองผูอาํนวยการ กับ ผูอํานวยการ 

3) ใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบตัิงานระหวาง
สํานัก กับ รองผูอํานวยการทีด่แูลรับผิดชอบงานของสํานัก
ตามที่ไดมีการมอบหมาย 

4) ใหมีการลงนามคํารบัรองการปฏิบตัิงานระหวาง
สํานัก กับ ผูอํานวยการ ตามที่ไดมีการมอบหมายหนาที่
ความรับผดิชอบ  

ทุกหนวยงาน : จัดทํารางคํา
รับรองการปฏบิตัิงานนําเสนอ
ผูอํานวยการพิจารณาภายในตน
เดือนตุลาคม 2552 
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วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ 
5.1) การกําหนดเลข

หนังสือ 
 

(1) สวนบริหารทั่วไป นําเสนอหลักเกณฑในการ
กําหนดเลขออกหนังสือสําหรบัการออกหนังสือไปยัง
หนวยงานภายนอก และเลขหนังสือภายใน รวมทั้งการ
กําหนดอักษรยอของแตละสํานกั สวนสาขา และการกําหนด
อักษรยอในระดบัสวน โดยเมือ่ไดขอสรุปในการกําหนดเลข
หนังสือเรียบรอยแลว ไดแจงเวียนใหทุกหนวยงานทราบและ
ถือปฏิบตัติอไป 

สํานักบริหาร : หารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและกําหนดเลขหนังสือ
สงออกทั้งภายในและภายนอก 
รวมทั้งอักษรยอของแตละ
หนวยงานใหแลวเสร็จ และแจง
เวียนใหทุกหนวยงานไดทราบทั่ว
กัน 

5.2) มาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
 
 

(1) สวนบริหารทั่วไป เสนอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประหยดัพลังงาน เพ่ือใหมีการตรวจสอบการ
คาใชจายและนํามาเปรียบเทยีบกันในแตละเดอืน มาตรฐาน
จากการคํานวณคาใชจายขององคการดานตางๆ มีแนวโนม
สูงข้ึนทุกเดือน ในเบื้องตนมีการสํารวจอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาในแตละอาคาร และอาจมีการวางนโยบายขึ้น
เพ่ือตอบสนองมาตรการประหยดัการใชพลังงานไฟฟาของ
องคการ นโยบายการใชเชือ้เพลิง และการใชโทรศัพท  

ดังนั้นจึงขอความรวมมือใหทุกฝายชวยกันประหยัด
พลังงาน พยายามเขมงวด ซึ่งตอไปจะพิจารณาออกเปน
กฎระเบียบเพ่ือแจงใหทุกฝายไดรับทราบโดยทั่วกัน 

สํานักบริหาร : ใหดําเนินการและ
รายงานใหผูอํานวยการทราบ
อยางตอเน่ือง 

5.3) การจัดทําจุดรับ
ขอมูลและขาวสาร  
 
 

(1) สวนบริหารทั่วไป เสนอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนไปตามพระราชบญัญตัิ
การเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ โดยตองเปน
หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาสวน รายงานตอผูอํานวยการ 
โดยมีผูอํานวยการ เปนประธาน รองผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการสํานักตางๆ และผูแทนจากสวนที่เกี่ยวของ 
หนวยที่รับผิดชอบในการจัดทําจุดรับขอมูลขาวสาร จะเปน
การดําเนินการรวมกันของสํานักบริหาร  

สํานักบริหาร : จัดทํารางคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารใหเปนไปตาม
องคประกอบที่ พรบ.ขอมูล
ขาวสารกําหนด และนําเสนอ
ผูอํานวยการพิจารณาลงนาม
แตงตั้งตอไป 

 (2) สําหรับสวนพฤกษศาสตรเชยีงใหม กําหนดใหมี 2 
จุด คือ งานสารบรรณ  และอาคารศูนยสารนิเทศ โดยใช
วิธีดําเนินการแบบบูรณาการ รายงานตรงตอผูอํานวยการ
สํานัก  และใหแตงตั้งคณะทํางานขอมูลขาวสารองคการสวน
พฤกษศาสตรเปนการเฉพาะ เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอย รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกผูที่มาตดิตอ  

สํานักบริหารและสํานักพัฒนา
ธุรกิจ : รวมดําเนินการศูนยขอมูล
ขาวสาร ใหเปนไปตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
ตอไป  

 (3) ใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
เผยแพรขอมูล ผานทาง Website ขององคการฯ เพ่ือให

สํานักบริหาร : ใหเพ่ิมเติมขอมูลที่
สามารถใหบริการแกประชาชนใน 
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ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขององคการฯไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว การดําเนินงานดานขาวสารขอมูลใหเปน
มาตรฐานเดยีวกันทุกหนวยงาน เพ่ือสงเสริมและสราง
ภาพลักษณที่ดี ในเรื่องความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
และเปนประโยชนตอการดําเนนิการขององคการฯ 

website ขององคการฯ  

5.4) การทําแผนการ
ดําเนินงานและการ
ขอรับจัดสรร
งบประมาณ 
 

(1) ควรมีการเตรียมความพรอมในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งขณะนี้ใกลถึงกําหนดการขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป 2554 แลว ดังนั้นในการเสนอขอ
งบประมาณใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอม โดยในการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จะตองมีแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจน รวมถึงการเตรียมความพรอมในการขอรับการจัดสรร
ในหมวดงบลงทุน ตองมีการยื่นแบบแปลนการกอสราง 
พรอมทั้งคุณลักษณะของครภุัณฑ นําเสนอมาพรอมกับคําขอ
งบประมาณดวย  

ทุกหนวยงาน : ใหจัดเตรียมความ
พรอมในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป 2554 โดยให
จัดทําแผนการดาํเนินงานให
ชัดเจน เปนรูปธรรม พรอมทั้ง
จัดหาแบบแปลนการกอสรางและ
คุณลักษณะของครุภัณฑใหพรอม
เพ่ือยื่นเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

5.5) มาตรการ
ปองกันและรักษาความ
ปลอดภัย 
 
 
 

(1) ขอความรวมมอืในการปฏิบตัติามเรื่องที่ทาง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภยัขอมา อาทิเชน การทํางาน
ลวงเวลาอยูในอาคาร ตองลงชื่อไววาปฏิบตัิงานลวงเวลาอยู
ในอาคารนั้นๆ การเขาบานพักของพนักงานและบุคลากรใน
องคการฯ ตองมีการลงชื่อเขาออกสถานที่นับตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป 

(2) ใหพนักงานและลูกจางคลองปายชือ่ปฏบิตัิงาน
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร เพ่ือ
ความสะดวกในการรักษาความปลอดภยั และความสับสน
ระหวางบุคคลภายในและภายนอกองคการฯ  

ทุกหนวยงาน :  
- รับทราบและถือปฏิบตัติาม
มาตรการปองกนัและรักษา
ความปลอดภยั 

- แจงใหบุคลากรในสังกัดทุกทาน
ทราบและถอืปฏิบตัิในการตดิ
ปายชือ่ในขณะปฏิบตัิหนาที่
ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร
ใหทราบและถอืปฏิบัติโดยทั่ว
กัน 

5.6) การติดตอ
ประสานงานของศูนย
รวมพรรณไม 

(1) หัวหนาศูนยรวมพรรณไม จ.ระยอง แจงปญหาและ
อุปสรรคในการตดิตอประสานงานของศูนยรวมพรรณไม ซ่ึง
ในปจจุบันเจาหนาที่ประสานงานไดยายไปปฏบิัติงานในสวน
อื่น จึงทําใหในปจจุบันขาดบุคลากรที่มีหนาที่รับผดิชอบใน
การตดิตอประสานงาน การสงขาวสารและขอมลูการ
ดําเนินงาน การรายงานผลการปฏิบตัิงาน ระหวางองคการฯ 
กับศูนยรวมพรรณไม ดังนั้นจึงเสนอใหเจาหนาที่ที่เคย
ปฏิบตัิงานในสวนนี้กลับมาปฏิบตัิงานในสํานักงาน
ประสานงานเชนเดิม 

ผูอํานวยการ : มอบหมายให
เจาหนาที่ประสานงานกลับมา
ปฏิบตัิหนาที่ในสํานักงาน
ประสานงานเชนเดิม 

สรุปโดย 
สวนนโยบายและแผน  สํานักบริหาร 


