
สารจาก  ผู�อํานวยการ

สรางอัตลักษณของสวนพฤกษศาสตรแตละแหงใหมีความ

โดดเดน และสามารถสรางรายไดและคณุคาใหกบัทองถิน่สบืไป

ในปงบประมาณ 2564 เร่ิมกาวสูการเปนสวนพฤกษศาสตร

ชั้นนําดานการอนุรักษพันธุ ไม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อการเรียนรูของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต โดยมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแนวทางในการ

บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร กิจกรรมดานตางๆ ที่เปน

ภารกิจที่สําคัญของสวนพฤกษศาสตร และเพ่ือเปนแนวทาง

ในการพฒันาศกัยภาพความรวมมอืดานการอนรุกัษ ศกึษาวจิยั 

และการปลูกสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษของประเทศ

ในวงกวาง อันจะนําไปสูการสรางเครือขายดานการอนุรักษ

พนัธุพชืแบบนอกถ่ินทีอ่ยูอาศัยของประเทศใหมคีวามเขมแข็ง

เพื่อบรรลุการดําเนินงานตามเปาหมายกลยุทธทั่วโลกสําหรับ

การอนุรักษ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เผยแพรความรู 

สรางความตระหนักดานการอนุรักษแกประชาชนทั่วไป ศึกษา

วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของพืชพื้นเมืองของไทยใหสามารถ

นําไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน

องคการสวนพฤกษศาสตร ยังคงมุงมั่นพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง ที่จะปฏิบัติภารกิจสําคัญดานการอนุรักษทรัพยากร

พรรณพืชและแหลงเรียนรูของประเทศใหคงอยูอยางมั่นคง

และเสริมสรางศักยภาพในงานวิชาการดานพฤกษศาสตร

เพื่อการรักษาและใชประโยชนของทรัพยากรพันธพืช

แกประชาชนตอไป

องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) เปนรัฐวิสาหกิจ

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรที่เปนมาตรฐาน

ระดับสากล ทําหนาที่ในการอนุรักษ ศึกษาวิจัยและใหความรู

ทางดานพฤกษศาสตร เพื่อใหทรัพยากรพันธุพืชอันลํ้าคาของ

ประเทศคงอยูและใชประโยชนอยางม่ันคงและม่ันคงและย่ังยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา องคการสวนพฤกษศาสตร 

ไดพัฒนามุงเนน เพ่ืออนุรักษและพัฒนา ใชประโยชนอยาง

ย่ังยืน จากทรัพยากรพันธุพืชของไทย สรางอัตลักษณของ

สวนพฤกษศาสตรแตละแหงใหมีความโดดเดน สามารถสราง

รายไดและคุณคาใหกับทองถ่ินสืบไป

ปจจบุนัประเทศไทยมสีวนพฤกษศาสตร จาํนวน 5 แหง 

คอื สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์จงัหวดัเชยีงใหม 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดําริ 

จงัหวดัพษิณโุลก สวนพฤกษศาสตรระยอง จงัหวดัระยอง สวน

พฤกษศาสตรขอนแกน จงัหวดัขอนแกน และสวนพฤกษศาสตร

พระแมยา สโุขทัยจังหวัดสโุขทัย และเม่ือวนัที ่9 ตลุาคม 2563 

องคการสวนพฤกษศาสตร ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

ใหองคการสวนพฤกษศาสตร เขาใชประโยชนในเขตปาสงวน

แหงชาตปิาเขาตะโกปดทอง และเขาเพชรนอย ในทองทีต่าํบล

จระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เน้ือท่ี 1,655 ไร 

2 งาน 08 ตารางวา เพื่อจัดต้ังสวนพฤกษศาสตรภาคตะวันตก 

สุพรรณบุรี ซึ่งเปนสวนพฤกษศาสตรแหงที่ 6 สอดคลองกับ

นโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มุงเนนการขยาย

สวนพฤกษศาสตร ใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้องคการ

สวนพฤกษศาสตร มีแผนงานท่ีจะขยายสวนพฤกษศาสตร

ไปยังภาคใต ณ จัดหวัดพังงา เพื่อมุงเนนการอนุรักษและ

พฒันาใชประโยชนอยางย่ังยืนจากทรัพยากรพันธุพชืของไทย 

นายรณรงค� เส็งเอ่ียม
ผู�อํานวยการองค�การสวนพฤกษศาสตร�
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องคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2535 ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.2535 

โดยมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 109 ตอน 40 

ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2535 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

เปนผูกํากับดูแลและวางนโยบายรวมกับคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร ใหองคการฯ มีความกาวหนา

ในระดับนานาชาติ ใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรที่ไดระดับมาตรฐานสากล และเปนสถานท่ีเชิดชูความงาม

และคุณคาพรรณไมไทยใหเปนที่ประจักษแกชาวโลก

ในป พ.ศ.2537 ทางองคการฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได โดยไดรับพระราชทานพระราชานุญาต

จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหใชชื่อสวนพฤกษศาสตรแหงแรกภายใตสังกัดขององคการฯ ที่อําเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม วา “สวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden”
ในป พ.ศ.2545 รัฐบาลไดมีการปรับปรุงหนวยงานราชการ และมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เกิดขึ้น องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดโอนยายมาสังกัดกระทรวงใหมนี้ ตามภารกิจท่ีสอดคลองกัน

วิสัยทัศน� (Vision)
เปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นกําเนิด เพื่อการเรียนรู และความมั่นคง ยั่งยืน ดานทรัพยากรพันธุพืชและสิ่งแวดลอม

ของประเทศ

พันธกิจ (Mision)
พันธกิจขององคการสวนพฤกษศาสตร จะเปนแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

โดยไดมีการกําหนดพันธกิจไว 3 ประการ คือ

1) เปนแหลงอนุรักษพันธุพืชนอกถิ่นกําเนิด อันดับหนึ่งของประเทศ ภายในป 2565

2) เปนแหลงนวัตกรรมการเรียนรูดานพฤกษศาสตรโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันดับหนึ่งของประเทศ

3) ประยกุตใชองคความรูในการบรหิารจัดการและสรางมลูคาเพิม่จากการประกอบกจิการ เพือ่การใชประโยชน

 อยางยั่งยืน

ส�ว
นที่ ข�อมูลท่ัวไป
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แนวนโยบายผู�ถือหุ�นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD)
กระทรวงการคลังไดประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในฐานะกระทรวงเจาสังกัด และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปทิศทางที่สําคัญของภาครัฐ (Statement of Direction) ที่จะใชเปนแนวทางในการกํากับ

ดูแลและช้ีประเด็นที่ อ.ส.พ. ควรใหความสําคัญและเรงดําเนินการ รวมถึงการใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด

สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของ อ.ส.พ. ตอไป ซึ่งแนวนโยบายผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Direction) 

สําหรับ อ.ส.พ. ไดแก

ค�านิยมองค�กร (Core Value)
องคการสวนพฤกษศาสตร ไดรวมมอืรวมใจในการสรางคานยิมองคกรทีใ่ชในการสือ่สารถงึวฒันธรรมการทาํงาน 

ที่จะนําสูเปาหมายสําคัญขององคกร เพื่อนําสูความม่ันคงและย่ังยืนของประเทศ และสงผลตอมวลมนุษยชาติ 

จึงไดกําหนดเปนคานิยมไววา

“ I  PLANTS ”
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แผนระยะยาว
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตรใหมีองคประกอบและ

ระบบการบริหารจัดการงานดานพฤกษศาสตรที่

สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตรชั้นนํา

ในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลได

2) พฒันาหลกัสตูรดานพฤกษศาสตรรวมกบัสถาบนั

การศึกษาชั้นนําของประเทศเพ่ือสรางบุคลากร

ดานพฤกษศาสตร

3) พัฒนาหองปฏิบัติการ (Laboratory) ใหเปน

ศูนยปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) 

ดานพฤกษศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต

แผนระยะส้ัน
1) จัดทําแผนยุทธศาสตรและทบทวนโครงสรางองคกร

ใหเหมาะสมกับภารกิจการดําเนินงานในปจจุบัน 

เพื่อรองรับทิศทางการดําเนินงานในอนาคต

2) สรางความรวมมอืกบัหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

รวมทั้งสถาบันการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ 

ในการคนควาเพื่อประโยชนทางวิชาการและ

เชิงพาณิชย

3) จดัทาํแผนการพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคกร

ใหเปนไปตามระบบประเมินผลการดําเนินงาน และ

แผนการพัฒนาองคประกอบและระบบการบริหาร

จัดการงานดานพฤกษศาสตร

I  Innovation

 มุ�งพัฒนานวัตกรรมท่ีสร�างสรรค�ในทุกกระบวนงาน

P  Participation

 ให�ความสําคัญในการทํางานอย�างมีส�วนร�วมภายในและภายนอกองค�กร

L  Learning

 ส�งเสริมการเรียนรู�ภายในองค�การ

A  Awareness

 สร�างความตระหนักในการทํางาน

N  Nature Lover + Networking

 ปลูกฝ�งให�เป�นผู�รักในธรรมชาติและสร�างเครือข�ายร�วมกัน

T  Teamwork + Transparency

 ส�งเสริมการทํางานเป�นทีมมุ�งเน�นความโปร�งใส

S  Service Mind + Specialist

 ทํางานด�วยจิตบริการด�วยความเช่ียวชาญในสายงาน
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องคการสวนพฤกษศาสตร เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้น

ในป พ.ศ.2535 ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.2535

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ�

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 100 หมู 9 ถนนแมริม-สะเมิง ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 50180

โทรศัพท : 0 5384 1234  โทรสาร : 0 5329 9754

ท่ีตั้งสวนพฤกษศาสตร�ประจําภูมิภาค
สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก 

ในพระราชดําริ
ตู ปณ.7 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก 65170

โทรศัพท : 0 5531 6715  โทรสาร : 0 5531 6719

สวนพฤกษศาสตรระยอง ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ํา ตําบลชากพง อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 21190

โทรศัพท : 0 3863 8880 ตอ 1  โทรสาร : 0 3863 8880 ตอ 1

สวนพฤกษศาสตรขอนแกน 334/5 ถนนเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 40120

โทรศัพท : 0 4321 0157  โทรสาร : 0 4321 0157

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท : 0 5501 9035  โทรสาร : 0 5501 9633 

มือถือ 0 9308 87399

ศูนยประสานงานองคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 0 2298 2194   โทรสาร : 0 2298 2068

ข�อมูลพื้นฐาน

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกโดยย�อ
พนักงานและลูกจ�าง
Call Center
เว็บไซต�
ผู�สอบบัญชี

องค�การสวนพฤกษศาสตร�

The Botanical Garden Organization

อ.ส.พ. (BGO)

จํานวน 510 คน

0 5358 1111

www.qsbg.org

สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ค�าใช�จ�าย

รายได�
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สถานะทางการเงิน

สถานะทางการเงิน สินทรัพย� หนี้สิน และทุน
(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงสถานะทางการเงิน สินทรัพย� หนี้สิน ทุน

ป� 2563 703.85 427.98 275.86

ป� 2562 739.68 470.74 268.95

268.95
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739.68
703.85

ทุน

หนี้สิน

สินทรัพย�
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1

สถานะทางการเงิน รายได� ค�าใช�จ�าย
(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงสถานะทางการเงิน ป� 2563 ป� 2562
รายได 252.62 281.53

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 214.85 237.82

รายไดจากการดําเนินงาน 32.02 39.70

รายไดอื่น 5.75 4.01

คาใชจาย 243.31 273.00

เงินเดือน คาจาง 76.09 72.96

คาสาธารณูปโภค 7.65 8.02

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 116.29 149.29

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 43.28 42.73

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 9.31 8.53

2
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ส�ว
นที่

โครงสร�าง
การบริหาร

นนนายยพพพงงศ�บบุุณณณย� ปออองงททองง
ประธานกรรมการ (18 สิงหาคม 2563 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Sciences (Ecology), Wye College, University of London, 

 สหราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณการทํางาน
• ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

• รองเลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

• ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอม

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี

นนนายณณณพงงศศ� ศริรริิิขันนนตตยยกกุุลลล
กรรมการ (20 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ขาราชการบํานาญ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 

 เศรษฐศาสตรการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณการทํางาน
• ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง

• รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี
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นนนายยปปรระสสิิททธธธิิิ์ ววัังภคพพััฒฒนนววงศศศ��
กรรมการ (20 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• รองศาสตราจารย/รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Forest Sciences University of British Columbia ประเทศแคนาดา

• ปริญญาโท Botany lowa State University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณการทํางาน
• รองศาสตราจารย/รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี

นนนายยวิษษษษณุ ตตัณณณฑฑวิรุฬฬฬหห�
กรรมการ (20 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• กรรมการในคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอรของรัฐ 

 สังกัดสํานักปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร University of Utah (Salt lake City)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทํางาน
• กรรมการรางหลักสูตรธรรมาภิบาลและส่ิงแวดลอมสําหรับผูบริหารระดับสูง 

 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักศาลปกครองสูงสุด

• อนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

• อนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพ่ือการนําเขาและสงออก (EXIM) 

 กระทรวงการคลัง

• อนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนออมแหงชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง

• กรรมการ (สทค. ชุดที่ 13) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ 

การบินไทย ไดมาตอนเปดจองครั้งแรก 2535
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รรร���อยตตํํําารววจจโโโทหหหญิงงง ศศรัณณณณย�กกรรร เลิศศศโอภภาสสส
กรรมการ (18 สิงหาคม 2563 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ที่ปรึกษาดานกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณการทํางาน
• นิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

• ผูอํานวยการ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

• ที่ปรึกษาดานกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง

ดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี

นนนางงฤชชชชุกรร สสสิิิริโยยยธนินน
กรรมการ (19 มีนาคม 2562 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน เกษียณอายุ

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทํางาน
• กรรมการธนาคารแหงประเทศไทย

• กรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

• กรรมการบรรษัทตลาดรองเพ่ือที่อยูอาศัย

• กรรมการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด

• รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

• ผูชวยผูวาการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท.

• ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ธปท.

• ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

ดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ กรรมการบริษัทขนสง
ความเกี่ยวพันทางการเมือง: ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ: ไมมี
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นนนายยออุดดมม ฐฐิิตตตวัฒฒนนนะสสกลุล
กรรมการ (18 สิงหาคม 2563 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ผูบริหาร อุดมการเดน

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร)

ประสบการณการทํางาน
• นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ สนช.

• กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• กรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี

นนนายยนนํํําาชัยย แแแสนนสุภภภา
กรรมการ (18 สิงหาคม 2563 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิก

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทํางาน ผูบริหาร บริษัทฉมา จํากัด

ดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี
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พพพลลตํารรรววจจตตรีวววิิิวัฒฒน�� ชชััยยสังงฆฆะ
กรรมการ (18 สิงหาคม 2563 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ผูบังคับการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA)

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ

ประสบการณการทํางาน
• ผูกํากับ 6 กองบังคับการปราบปราม

• รองผูบังคับการ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• รองผูบังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

• ผูบังคับการ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• ผูบังคับการ กองบังคับปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี

นนนายยรณณณณรรงงคค��� เสสส็็็งเอออีีี่ยยมม
กรรมการและเลขานุการ (20 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2563)
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
• ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

ประวัติการศึกษาและวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณการทํางาน
• ผูอํานวยการระดับสูง กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง

• ผูอํานวยการระดับตน กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง

• เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 8 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง

ดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ไมมี
ขอมูลหลักทรัพยสําคัญที่กรรมการถือครองและเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ ไมมี
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นายป�ยเกษตร สุขสถาน
ผู�อํานวยการสํานักพัฒนา

สวนพฤกษศาสตร�

นายธนกร พิลัยลาภ
ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน

นางสาวรุจีวัลย� ศิริวรรณ
หัวหน�าส�วนคณะกรรมการและกํากับดูแลกิจการท่ีดี

นายภราดร หอมแย�ม
รองผู�อํานวยการองค�การ

สวนพฤกษศาสตร� (ฝ�ายบริหาร)

นายภราดร หอมแย�ม
รักษาการผู�อํานวยการสํานักส�งเสริม

ความรู�และกิจการพฤกษศาสตร�

กํากับดูแลสํานักพัฒนา

สวนพฤกษศาสตร� และสํานักวิจัย

และอนุรักษ�

นางสาวรัชดา พงษ�สัตยาพิพัฒน�
ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและอนุรักษ�

นางสาวป�ถวี แสงฉาย
ผู�อํานวยการสํานักบริหาร

ส�วนคณะกรรมการ
และกํากับดูแลกิจการที่ดี

- ว�าง -
รองผู�อํานวยการองค�การ

สวนพฤกษศาสตร� (ฝ�ายวิชาการ)

- ว�าง -

ผู�บริหาร

นายรณรงค� เส็งเอี่ยม
ผู�อํานวยการองค�การ

สวนพฤกษศาสตร�

สํานักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร�

1 2 3

6 7

4 5

1  นายจรัญ มากน�อย
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา 

 พิษณุโลก ในพระราชดําริ

2  นายวัชนะ บุญชัย
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง

3  นางสาวสิริน สุริยวงศ�
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรขอนแกน

4  นายดนัย สรรพศรี
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย

5  นายวิริทธ์ิพล โค�วอินทร�
 หัวหนาสวนบริหารจัดการพื้นที่

6  นางสาวไพลิน กันทา
 หัวหนาสวนผลิตพันธุพืช

7  นายวรวิทย� ชนะไพริน
 หัวหนาสวนวิศวกรรมและซอมบํารุง

12 รรายยงาานประจจำำปป 25555633



1  - ว�าง -
 หัวหนาสวนบริหารจัดการโครงการวิจัย

2  นายปรัชญา ศรีสง�า
 หัวหนาสวนหอพรรณไม

3  นางส�งศรี โกวิทเทวาวงศ�
 หัวหนาสวนพิพิธภัณฑแมลง

4  นายฉัตรทอง เจือจันทร�
 หัวหนาสวนรวบรวมพันธุและจัดการพืชมีชีวิต

5  - ว�าง -
 หัวหนาสวนบริการวิชาการ

สํานักวิจัยและอนุรักษ�

2 3

4

- ว�าง -
1

- ว�าง -
5

สํานักส�งเสริมความรู�และกิจการพฤกษศาสตร�

สํานักบริหาร

1  นางสาวกนกวรรณ ชูทาน
 หัวหนาสวนเผยแพรความรู

2  นายสมควร สุขเอ่ียม
 หัวหนาสวนจัดแสดง

3  นางสาวเกศินีกานต� เอกกิตติธนภูมิ
 หัวหนาสวนประชาสัมพันธและการตลาด

4  นางจิดาภา ระวีวรรณ
 หัวหนาสวนผลิตและพัฒนานวัตกรรม

5  นางวาสนา เตชะ กาเลท� (รักษาการ)
 หัวหนาสวนการขายและบริหาร

1 3

64

2

5

1 2

4 5

3

1  นางสาวพัฒน�สรณ� สงวนศักด์ิ
 หัวหนาสวนนโยบายและแผน

2  นางสาวเสาวภาคย� แย�มพงศ�ผลิน
 หัวหนาสวนบริหารความเส่ียงและพัฒนาระบบองคกร

3  นางสาวพัฒน�สรณ� สงวนศักด์ิ
 รักษาการในตําแหนงหัวหนาสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ

4  นางปาลิกา ปราณน�ปรีดา
 หัวหนาสวนบริหารการเงินการคลัง

5  นายคณิต โพธิจินดา
 หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษย

6  นางสาวเพ็ญศิลป� ทีฆะพันธ�
 หัวหนาสวนอํานวยการ
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ลูกจ�างช่ัวคราวรายวัน ในงบประมาณ 40%40%

ลูกจ�างประจํา 1%1%

พนักงาน 29%29%ลูกจ�างโครงการ/
ลูกจ�างเงินรายได� 30%30%

ประเภท อัตราท่ีได�รับจัดสรร (ราย) อัตราท่ีบรรจุ/จัดจ�าง (ราย)

พนักงาน 149 140

ลูกจ�างประจํา 6 6

ลูกจ�างชั่วคราว 200 193

ลูกจ�างโครงการ 120 120

ลูกจ�างเงินรายได� 35 35

รวม 510 494

อัตรากําลัง
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ส�ว
นที่

ผลการ
ดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�

1 ดานการพัฒนาสวนสวยแหงการเรียนรูคูความเพลิดเพลิน

องคการสวนพฤกษศาสตรไดดาํเนนิการพัฒนาพ้ืนทีส่วนพฤกษศาสตรขององคการฯ จาํนวน 5 แหง ใหเปนแหลง

อนุรักษพันธุไมนอกถิ่นที่อาศัยของประเทศ พรอมทั้งการเสริมการศึกษาเรียนรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อใหประชาชนในภูมิภาคไดศึกษาเรียนรู โดยมีจุดเนนในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ในแตละสวนพฤกษศาสตร ดังนี้

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ี 6,500 ไร ดําเนินการ

โดยมุงเนนเปนแหลงอนุรักษพืชวงศกลวยไม ขิง-ขา พืชหินปูน พืชสมุนไพร พืชทนแลง พืชกินแมลง พืชน้ํา มีการจัดทํา

ปายสื่อความหมาย สื่อการเรียนรูสําหรับประชาชน โดยในป 2563 มีพันธุไมที่สําคัญเก็บรวมไวในรูปแบบการอนุรักษ

นอกถิ่นที่อยูอาศัยในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ดังนี้

1) กลวยไม จํานวน 581 ชนิดสะสม

2) ขิง-ขา จํานวน 230 ชนิดสะสม

3) ไมหายาก ไมเสี่ยงตอการสูญพันธุ จํานวน 284 ชนิดสะสม

4) พืชสมุนไพร จํานวน 321 ชนิดสะสม

นอกจากน้ี ยังไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีความสวยงาม เปนแหลงศึกษาเรียนรูและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน โดยไดมีการดําเนินการพัฒนาในพื้นที่สําคัญ ดังนี้

1) ศนูยกลวยไมไทยสายพันธุแท ดาํเนินการบํารงุรกัษากลวยไมสายพันธุไทย เพือ่การอนุรกัษกลวยไมหายาก

ของประเทศไทยไวเพ่ือการอนุรักษสายพันธุกลวยไมไทยแทใหคงอยูและเพ่ือการใชประโยชนในการศึกษาวิจัย การตอยอด

ในงานวิชาการ โดยในป 2563 มีสายพันธุกลวยไม จํานวน 24 ชนิด อาทิเชน สิงโตตาแดง สิงโตดํา เอ้ืองน่ิมเชียงดาว ฯลฯ

2) เสนทางเดินเหนือเรือนยอดไม (Canopy Walkway) ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับเปลี่ยนการจัดแสดง

พันธุไม ใหเกิดความสวยงามรองรับการทองเท่ียวของประชาชน รวมถึงการบํารุงดูแลรักษาระบบรักษาความปลอดภัย

ในเสนทางเดินเหนือเรือนยอดไม โดยมีการปรับปรุงทุก 3 เดือน

3) กลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ (Glass House Complex) ประกอบดวยโรงเรือนท้ังส้ินจํานวน 

12 โรงเรือน ดําเนินการปรับปรุงการจัดแสดงภายในอาคารโรงเรือนพืชสมุนไพร โรงเรือนพืชกินแมลง การจัดตกแตง

พันธุไมโรงเรือนพืชทนแลง การบํารุงดูแลรักษาพันธุไมในโรงเรือนกลวยไม โรงเรือนพืชปาดิบชื้น รวมถึงการปรับปรุง

ภูมิทัศนโดยรอบของกลุมอาคารโดยเฉพาะในพื้นที่เสนทางเดินจากลานจอดรถไปยังกลุมอาคารเรือกกระจกใหเกิด

ความสวยงาม

16 ราราราราราราราราราร ยงยงยงยงยงยงยงยงย านานานานานานานนปรปรปรปรปรปรรปป ะจะจะจะจะจำปำปำปำ  2563



พัฒนาแหล�งเรียนรู�สวนเทิดพระเกียรติและทางเดินเหนือเรือนยอดไม�พัฒนาแหล�งเรียนรู�ด�านพฤกษศาสตร� (กลุ�มอาคารเรือนกระจก)

จัดทําป�ายส่ือความหมาย ภายในศูนย�เกษตรอินทรีย� การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ได�แก� การบํารุงดูแล

รักษาไม�ใหญ� การสํารวจแนวเขตและเฝ�าระวังไฟป�า

4) ศนูยเรยีนรูเกษตรอินทรยี โดยการเพ่ิมเตมิปายส่ือความหมาย ไดแก ปายใหความรูเรือ่งการอนุรกัษดนิและ

น้ําดวยหญาแฝก การจัดกิจกรรมถายทอดความรูใหกับกลุมเยาวชนใหเขามาศึกษาเรียนรูเปนหมูคณะ

5) เสนทางเดนิศึกษาพรรณไม โดยอยูระหวางการปรบัปรงุและพฒันาพืน้ทีเ่สนทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิจาํนวน 

2 เสนทาง ไดแก เสนทางสวนสน-แปลงเฟน และเสนทางเดินกระสุนพระอินทร-พระราม

6) การดแูลพืน้ทีป่าอนุรกัษ โดยดาํเนนิการดแูลตนไมใหญในพืน้ท่ี การปลกูเสรมิพนัธุไม การจดัทาํศกึษาความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดทําแนวเขตปองกันและลาดตระเวณปองกันไฟปาในระยะทาง 15 กิโลเมตร 

โดยรอบพื้นที่สวนพฤกษศาสตรเชื่อมตอกับพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย พื้นที่หมูบานแมสาใหม และพื้นที่

ของประชาชนที่อาศัยโดยรอบ

7) การดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว มกีารดําเนินการเร่ืองการสํารวจและตรวจสอบจุดเส่ียงท่ีอาจกอ
ใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยวในการใชเสนทางสัญจรที่เปนภูเขาสูงชัน การเพิ่มจุดแจงเตือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จุดปฐมพยาบาล โดยไดมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส เพื่อเฝาระวังการเหตุที่จะเกิดขึ้น

กับผูเขามาใชบริการในสวนพฤกษศาสตร นอกจากนี้ยังได

เพิม่มาตรการปองกนัการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 อาทิเชน การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นท่ีสวน

พฤกษศาสตร การฉีดพนน้ํายาฆาเช้ือโรคในจุดเสี่ยงของ

พื้นที่ทองเที่ยว การเพิ่มจุดบริการน้ํายาฆาเชื้อโรคสําหรับ

นกัทองเท่ียว และการเฝาระวังการสวมใสหนากากอนามัย

สําหรับนักทองเที่ยว เพื่อเพิ่มความม่ันใจในการทองเท่ียว

ในสวนพฤกษศาสตรใหกับประชาชนทั่วไป
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การเพาะขยายพันธุ�ไม�เพื่อใช�

ในนการสนับสนุนกิจกรรมและแจกจ�าย

ปรับปรุงภูมิทัศน�ตามจุดต�างๆ

ป�ายข�อมูล

สวนพฤกศาสตรบานรมเกลา ในพระราชดําริ มีพื้นที่ 

1,380 ไร ดําเนินการโดยมุงเนนเปนแหลงอนุรักษพืชที่มี

การกระจายพันธุในพ้ืนท่ีสูง ไดแก พืชวงศกอ มณฑา และ

กุหลาบพันป โดยมีการรวบรวมพันธุไมไวกวา 557 ชนิด 

โดยมีการจัดทําปายสื่อความหมาย สื่อการเรียนรูสําหรับ

ประชาชนไดศกึษาเรยีนรูไดดวยตนเอง ในป 2563 มกีจิกรรม

การดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

1) โรงเรือนรวบรวมพันธุกลวยไม ดําเนินการ
รวบรวม และเพาะขยายพันธุเพื่ออนุรักษไว

2) แปลงรวบรวมพันธุไม ดาํเนินการบํารงุดูแลรักษา
วงศไม จาํนวน 68 วงศ การปลูกพันธุไมเสริม การปรับปรุง

และซอมแซมปายพรรณไมในพ้ืนท่ี รวมถึงการดูแลรักษา

สวนพฤกษศาสตร�บ�านร�มเกล�า ในพระราชดําริ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ตัวอย�างภาพพรรณไม�ของตัวอย�างพรรณไม�มีชีวิต

ความสะอาดของพื้นที่ใหเกิดความสวยงาม การรวบรวมพันธุไมที่สําคัญ

เพิ่มเติม อาทิเชน กระเจียวเหลือง Curcuma fl avifl ora S.Q.Tong เอื้องนิ่ม 

(Eria bractescens Lindl)

3) เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ดําเนินการจัดทําปายฐานการเรียนรู

ในพื้นที่ และปายช่ือพรรณไม

4) ลานกจิกรรม หมหมอก กอดหนาว ดดูาวบนภ ูดาํเนนิการปรบัปรุง

ภูมิทัศนตั้งแตบริเวณปายทางเขาพื้นที่สวนไปยังจุดชมวิว ลานกางเต็นท

5) การดูแลพื้นที่ปาอนุรักษ โดยดําเนินการดูแลตนไมใหญในพ้ืนท่ี 

การปลูกเสริมพันธุไม การจัดทําแนวเขตปองกันและลาดตระเวณปองกัน

ไฟปาในระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่สวนพฤกษศาสตรเชื่อมตอกับ

พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ และพื้นที่ของประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบ

6) การดแูลความปลอดภยัของนกัทองเทีย่ว มกีารดาํเนนิการเรือ่ง
การสาํรวจและตรวจสอบจดุเสีย่งทีอ่าจกอใหเกดิอนัตรายแกนกัทองเทีย่วใน

การใชเสนทางสัญจรที่เปนภูเขาสูงชัน การเพิ่มจุดแจงเตือนในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน จุดปฐมพญาบาล โดยไดมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

เปนรายไตรมาส เพื่อเฝาระวังการเหตุที่จะเกิดข้ึนกับผูเขามาใชบริการใน

สวนพฤกษศาสตร นอกจากนี้ยังไดเพิ่มมาตรการปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเชน การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่

สวนพฤกษศาสตร การฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในจุดเสี่ยงของพื้นท่ีทองเที่ยว 

การเพ่ิมจุดบริการนํ้ายาฆาเช้ือโรคสําหรับนักทองเท่ียว และการเฝาระวัง

การสวมใสหนากากอนามัยสําหรับนักทองเที่ยว เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจใน

การทองเที่ยวในสวนพฤกษศาสตรใหกับประชาชนทั่วไป

7) การฟนฟแูละการใหความรวมมอืกบัชุมชนในทองถิน่ ดวยการ

ใหความรูกับชุมชนในการดูแลรักษาพันธุไมทองถิ่นที่ใกลสูญพันธุ ไดแก 

ระฆังทอง และเอื้องไมเทาฤๅษี

กระเจียววเหลือง

(Curcuma flaviflora S.QQ.Tong)

เอ้ืองน่ิม

(Eria bractescens Lindl(( )ll
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เพาะขยาย ดูแล อนุบาลพันธุ�ไม�

จัดทําป�ายข�อมูลแหล�งเรียนรู�

บํารุงดูแลเส�นทางศึกษาธรรมชาติทางนํ้าและทางบก 2 เส�นทาง

กําจัดพืชรุกรานต�างถิ่นในแหล�งนํ้า

สวนพฤกษศาสตร�ระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

สวนพฤกษศาสตรระยอง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 830 ไร ดําเนินการโดยมุงเนนใหเปนแหลงรวบรวมและอนุรักษพืชชุมน้ํา 

การใชประโยชนพชืจากภมูปิญญาทองถิน่ รวบรวมพชืหายากทีส่าํคัญของภาคตะวนัออก โดยในป 2563 มพีนัธุไมสาํคญั

เก็บรวบรวมไวในรูปแบบการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยในสวนพฤกษศาสตรระยอง จํานวน 800 ชนิดสะสม

นอกจากน้ี ยงัไดดาํเนนิการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีใหมคีวามสวยงาม เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานพฤกษศาสตร

และพักผอนหยอนใจของประชาชน โดยไดมีการดําเนินการพัฒนาในพื้นที่สําคัญ ดังนี้

1) เสนทางศึกษาธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร

ระยองมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติทั้งทางบกและ

ทางน้าํ โดยไดดาํเนินการปรบัปรงุฐานการเรยีนรูในพืน้ที ่

3 ฐาน จัดปลูกพันธุไม บํารุงดูแลรักษาเสนทางศึกษา

ธรรมชาติใหมีความสวยงามบํารุงดูแลซอมแซมสะพาน 

พรอมสําหรับการศึกษาเรียนรูของประชาชนท้ังป

2) การดแูลพืน้ทีชุ่มนํ้า โดยดาํเนินการดแูลตนไม
ในพื้นที่เกาะและพื้นที่ชุมน้ํา ทั้งพรรณไมน้ําที่สําคัญ อาทิเชน สาหรายขาวเหนียว หมอขาวหมอแกงลิง กระจูด 

เสม็ดขาว การจํากัดพืชรุกรานในแหลงนํ้า การปลูกเสริมพันธุไม การจัดทําแนวเขตปองกันและลาดตระเวณปองกันไฟปา

ในฤดูแลงรอบพื้นที่เกาะ

3) การดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว มกีารดําเนินการเร่ืองการสํารวจและตรวจสอบจุดเส่ียงท่ีอาจกอ
ใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะการเขาศึกษาเรียนในเสนทางเรือ และเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะ 

การเพิ่มจุดแจงเตือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไดมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส เพื่อ

เฝาระวังการเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผูเขามาใชบริการในสวนพฤกษศาสตร นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเชน การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร การฉีดพนน้ํายาฆา

เช้ือโรคในจุดเส่ียงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว การเพ่ิมจุดบริการนํ้ายาฆาเช้ือโรคสําหรับนักทองเท่ียว และการเฝาระวังการสวมใส

หนากากอนามัยสําหรับนักทองเท่ียว เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทองเท่ียวในสวนพฤกษศาสตรใหกับประชาชนทั่วไป

สาหร�ายข�าวเหนียว 

Utricularia aurea L.

สาหร�ายข�าวเหนียวเล็ก 

Utricularia gibba L.
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สวนพฤกษศาสตร�ขอนแก�น

สวนพฤกษศาสตรขอนแกน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 75 ไร ดําเนินการโดยมุงเนนใหเปนแหลงรวบรวมและอนุรักษพืชสมุน

ไพรอิสาน การใชประโยชนพืชจากภูมิปญญาทองถิ่นภาคอิสาน พืชนิเวศเขาหินทราย และรวบรวมพืชหายากที่สําคัญ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในป 2563 มีพันธุไมสําคัญเก็บรวบรวมไวในรูปแบบการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัย

โดยมีการลงทะเบียนในระบบฐานขอมูลพืช ในป 2563 สวนพฤกษศาสตรขอนแกนมีขอมูลพรรณไมหายากและถูก

คุกคาม 105 ชนิด สมุนไพร 291 ชนิด กลวยไม 123 ชนิด ขิงขา 63 ชนิด พืชดินเค็ม 37 ชนิด พรรณไมแหงท้ังหมด 

154 วงศ 6,741 หมายเลข สรุปพรรณไมทั้งหมดในสวนฯ 139 วงศ 933 ชนิด 524 สกุล 53,274 ตน

นอกจากน้ี ยงัไดดาํเนินการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีใหมคีวามสวยงาม เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานพฤกษศาสตร

และพักผอนหยอนใจของประชาชน โดยไดมกีารดําเนินการพัฒนาใน

พื้นที่สําคัญ ดังนี้

1) โรงเรือนจัดแสดงพรรณไม เพื่อรวบรวมและอนุรักษ
พรรณไมจากการออกสาํรวจ ในปจจบุนัมีจาํนวน 13 โรงเรอืน จดัปลกู

พรรณไมตามวงศ ทั้งหมด 6 โซน อาทิเชน โรงเรือนกลวยไม โรเรือน

พืชทนแลง พืชทนเค็ม โรงเรือนพืชหายาก พืชเฉพาะถิ่นในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน

2) ศนูยรวบรวมพืชสมุนไพร ดาํเนินการจัดปลูกพชืสมนุไพร
เปนหมวดหมูจาํแนกตามกลุมอาการของโรคและการใชประโยชนพชื

สมุนไพร รวมท้ังการจัดกิจกรรมการใหความรูดานการใชประโยชน

จากพืชสมุนไพร และใหความรูกับผูเขามาเยี่ยมชม และผูที่สนใจ

3) ฐานเรียนรูตัวอยางพรรณไมแหง เพื่อใหเปนฐานขอมูล
พรรณไม ประจําปงบประมาณ 2563 ทีม่อียูภายในสวนพฤกษศาสตร

ขอนแกน พรอม ไดแยกกลุมพืช 5 กลุม ภายในสวนพฤกษศาสตร

ขอนแกนทั้งหมด

4) ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย โดยดําเนินการผลิตปุยหมัก
จากเศษวัสดุ เศษหญาจากการปรับปรุงดูแลพื้นท่ี เพื่อใชในการ

ปรับปรุงและดูแลพรรณไมในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร ลดการใช

สารเคมใีนพ้ืนที ่การจดัทาํแปลงสาธติเกษตรอนิทรียเพ่ือใหประชาชน

ไดเขาศกึษาเรียนรูดานการทําเกษตรอินทรียของประชาชนในทองถ่ิน

ไดอีกดวย
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แทนพงศ�

ฉลองขวัญ

ระพี

ควีนสิริกิต์ิ

5) การปรบัปรงุตกแตงพืน้ที ่สวนงานพฒันาพ้ืนทีแ่ละสราง

แหลงเรียนรู ไดมีการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ี โดยการสราง

แหลงเรียนรูเพ่ิมเติมจากป2562 อยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนา

หลักสูตร และพัฒนาแหลงเรียนรู พรอมทั้งเปนการสรางแหลง

ทองเที่ยว พักผอน และชมความสวยงามของพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร

ขอนแกน

6) การดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว มีการดําเนิน
การเรื่องการสํารวจและตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอันตราย

แกนกัทองเท่ียว เพือ่เฝาระวังการเหตุทีจ่ะเกิดขึน้กบัผูเขามาใชบรกิาร

ในสวนพฤกษศาสตร นอกจากนี้ยังไดเพิ่มมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเชน การตรวจวัดอุณหภูมิ

กอนเขาพืน้ทีส่วนพฤกษศาสตร การฉดีพนน้าํยาฆาเชือ้โรคในจดุเสีย่ง

ของพ้ืนที่ทองเท่ียว การเพ่ิมจุดบริการนํ้ายาฆาเช้ือโรคสําหรับ

นักทองเท่ียว และการเฝาระวังการสวมใสหนากากอนามัยสําหรับ

นกัทองเทีย่ว เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการทองเทีย่วในสวนพฤกษศาสตร

ใหกับประชาชนทั่วไป

สวนพฤกษศาสตร�พระแม�ย�า สุโขทัย

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สโุขทยั มพีืน้ทีท่ัง้สิน้ 340 ไร ดาํเนนิการโดยเนนการรวบรวมพชืในวฒันธรรมสโุขทยั 

โดยเฉพาะบัว และการใชประโยชนพชืตามภูมปิญญา โดยในป 2563 มพีนัธุไมสาํคญัเก็บรวบรวมและการจัดทาํทะเบียน

พันธุไมในรูปแบบการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยในสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย จํานวน 159 ชนิดสะสม 119 

สกุล 43 วงศ โดยมีสายพันธุไมเปาหมายที่รวบรวมโดยเฉพาะ ไดแก ขิงขา กลวยไม พันธุไมที่ถูกคุกคาม พันธุไมหายาก 

พืชสมุนไพร จํานวน 66 ชนิด

นอกจากน้ี ยงัไดดาํเนินการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีใหมคีวามสวยงาม เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานพฤกษศาสตร

และพกัผอนหยอนใจของประชาชน โดยไดมีการดําเนินการพัฒนาในพื้นที่สําคัญ ดังนี้

1) แหลงรวบรวมพันธุบัว โดยการรวบรวมสายพันธุบัวแท ประกอบดวย ปทุมชาติ หรือตระกูลบัวหลวง และ

อุบลชาติ หรือตระกูลบัวสาย บัวพันธุผสม ที่มีความงามแตกตางกันไป บัวไดรับการยกยองเปนดอกไมประจําจังหวัด

สุโขทัย เปนพรรณไมที่ทนตอสภาพอากาศรอน สวนพฤกษศาสตร

พระแมยา สโุขทยั จงึมีแนวคดิทีจ่ะจดัการพืน้ทีเ่ปนแหลงอนรุกัษและ

รวบรวมพันธุบัว ไดแก สัตบุศย, สัตตบงกช, บุณฑริก, ปทุม, อุบล, 

บัวขม, บัวขาบ, บัวเผื่อน, บัวผัน, กระมุท, จงกลนี นอกจากนี้ยังมี

การดาํเนนิการขดุสระบวั (ตระพงั) และคนู้าํ-คนัดนิ เพือ่จดัแสดงพนัธุ

บัวหลากหลายสายพันธุในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 

โดยในป พ.ศ.2563 ไดมกีารรวบรวมบวัและจดัการลงทะเบยีนในฐาน

ขอมลู ทัง้หมด 77 สายพนัธุ จงึทาํใหในปจจบุนัมสีายพันธุบวัในพืน้ที่

อนรุกัษพนัธกุรรมบวัทีม่กีารลงทะเบยีน มทีัง้หมด 128 สายพนัธุ และ

มีแนวทางในการจัดการสถานที่เพื่อรวบรวม แสดงพันธุบัวและไมน้ํา 

กลางแจง ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอนาคต

21Annual Report 2020



หักมุกพม�านํ้าว�าค�อมฉายรังสี หอมไฮเกท กล�วยหอมมาเล

ดําเนินการนําบัวที่ได�เพาะขยาย 

ลงปลูกเพ่ือปรับภูมิทัศน�

หน�าสํานักงาน

ดําเนินการรวบรวมและเพาะขยาย

พันธุ�ไม� เพื่อใช�ในการปรับปรุงภูมิทัศน�

เพื่อเตรียมพร�อมในการจัดแสดง

การพัฒนาพื้นท่ี

ลงพ้ืนท่ี สํารวจรวบรวม เพ่ือลงทะเบียนพันธุ�ไม� และจัดทําหนังสือรายช่ือพันธุ�ไม�

การทําปุ�ยหมักและปุ�ยนํ้าหมักชีวภาพของ

สวนพฤกษศาสตร�พระแม�ย�า สุโขทัย

การทําความสะอาด เก็บขยะทุกๆ 

วันจันทร� ก�อนเร่ิมงาน

2) แหลงรวบรวมพันธุกลวย โดยดําเนินการรวบรวมและจัดแสดงพันธุกลวย ดวยวิถีชีวิตคนไทยไดนํากลวย

มาศึกษาใชประโยชนตั้งแต การพัฒนาดิน รักษาความชุมชื่นของน้ํา การนําสวนตางๆ ของกลวยมาใชประโยชนในการ

ดาํรงชวีติของคนไทย ควรคาแกการอนรุกัษ และสรางจติสาํนกึใหเกดิความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตอิยางยัง่ยนื ทัง้นี้

ในป พ.ศ.2563 ไดมีการรวบรวมกลวย เพิ่ม จํานวน 61 สายพันธุ ดังนั้นสายพันธุกลวยในพื้นที่อนุรักษพันธุกรรมกลวย

ที่มีการลงทะเบียน มีทั้งหมด 176 สายพันธุ และมีแนวทางในการรวบรวมและจัดแสดงพันธุกลวย และการสรางเสริม

การเรียนรูใหกับประชาชนเขามาเยี่ยมชมและนําความรูกลับไปพัฒนาดานการเกษตรตอไป

3) การดูแลรักษาพื้นที่ ไดแก การบํารุง ดูแลอาคาร ระบบสาธารณูปโภคใหพรอมในการใชงาน การเพาะขยาย

พนัธุไมทีจ่ดัตกแตงในพ้ืนทีร่อบเช่ือมตอกบัขางเคียง และรักษาสภาพพ้ืนทีบ่รเิวณสวนพฤกษศาสตรใหเกดิความสะอาด 

เรียบรอย

4) ศนูยเรยีนรูเกษตรอนิทรยี โดยดําเนนิการจัดทําปุยหมกัและปุยชวีภาพ โดยจะใชเศษวสัดทุีเ่หลอืใชมาจัดทํา

เปนปุย เพ่ือลดปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนใหการบริหารจัดการขยะนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม มีความตอเนื่องในระยะยาว เกิดความยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะ

ของประเทศ

5) การดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว มีการดําเนินการเรื่องการสํารวจและตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายแกผูเขามาเยี่ยมชม เพื่อเฝาระวังการเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผูเขามาใชบริการในสวนพฤกษศาสตร 

นอกจากนีย้งัไดเพิม่มาตรการปองกนัการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อาทเิชน การตรวจวดัอุณหภมูกิอนเขา

พื้นที่สวนพฤกษศาสตร การฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในจุดเส่ียงของพ้ืนท่ีทองเท่ียว การเพ่ิมจุดบริการน้ํายาฆาเชื้อโรค

สําหรับนักทองเที่ยว และการเฝาระวังการสวมใสหนากากอนามัยสําหรับผูเขามาเยี่ยม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการ

ทองเที่ยวในสวนพฤกษศาสตรใหกับประชาชนทั่วไป
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2. สวนพฤกษศาสตรภาคใต จังหวัดพังงา ตําบลนบปลิง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
 พื้นที่มีระบบนิเวศของสังคมปาดิบชื้นและสังคมพืชปาเขาหินปูน จึงทําใหมีพืชหายาก และใกลสูญพันธุ 

หลากหลายชนดิ จดัตัง้ขึน้เพือ่รวบรวมพชืหายากในพืน้ทีภ่าคใต โดย อ.ส.พ. ไดมกีารดาํเนนิการสรางความรูความเขาใจ

3. สวนพฤกษศาสตรภาคเหนือตอนบน (โครงการรวบรวมกลวยไมปา) ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน

 พื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลวยไมมาก และมีความเหมาะสมตอการสราง

ศูนยรวบรวมกลวยไมของประเทศไทยโดยเฉพาะกลวยไมที่มีถิ่นอาศัยอยูสูงกวา 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวการอนุรักษและคืนความสมดุลใหกับทรัพยากรพืชใหกับทองถิ่น

4. สวนพฤกษศาสตรขอนแกน ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

 พื้นที่มีลักษณะเดนที่มีสังคมพืชอินโดจีนแบบปาเต็งรังบนหินทรายเปนหลัก และมีพื้นท่ีลานกวาง มีพืช

ทนแลงและพืชลมลุกบนลานหินทรายท่ีพบไดเฉพาะฤดูฝน เหมาะตอการรวบรวมอนุรักษพืชอินโดจีน ไมหินทรายระดับตํ่า

และไมทนแลงจัดตั้งขึ้นเสริมสรางศักยภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทดแทนพ้ืนที่เดิมที่มีพื้นที่รวบรวมขนาดเล็ก

สลัดได ปรงแก�วสีเงิน

โครงการเตรียมการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร�

อ.ส.พ. มีการวางแผนการดําเนินงานโครงการขยายขีดความสามารถการอนุรักษนอกถิ่นกําเนิด
โดยมีการดําเนินงานโครงการสํารวจและเตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศ โดย อ.ส.พ. ไดมกีารดําเนนิการสรางความรูความเขาใจผานประชาคมการดําเนนิงาน โครงการ และย่ืนขอ

ใชประโยชนในพื้นที่ตอกรมปาไมอยูระหวางรอรับอนุญาตใหใชพื้นที่ในทั้ง 4 แหง ดังตอไปนี้

1. สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันตก ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 เปนพืน้ทีท่ีม่สีงัคมพืชเขาหินปนู ระบบนิเวศปาละเมาะ หนิปนูระดับต่าํ มพีนัธุพชืหลากหลาย จดัตัง้เพ่ือเปน

แหลงศึกษาพันธุไมในระบบนิเวศที่เปนปาละเมาะหินปูนระดับต่ําและรวบรวมพันธุพืชในภาคตะวนัตก
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2 ดานการศึกษาวิจัยและอนุรักษ

สวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�

• การดําเนินงานตามโครงการศึกษา วิจัยที่ได�รับจัดสรรงบประมาณประจําป� 2563
1. โครงการวิจัยเพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 ดาํเนนิโครงการสาํรวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพจาํนวน 4 โครงการ ไดจาํนวนตวัอยาง 

1,849 หมายเลข ซึ่งเปนตัวอยางท่ีไดจากการสํารวจรวบรวมขอมูลความหลากหลายของพืชในประเทศ จํานวน 

1,503 หมายเลข และในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 346 หมายเลข

 ซึ่งจากการดําเนินการศึกษาวิจัยดังกลาว นักพฤกษศาสตรขององคการฯ ไดตีพิมพผลงานพืชพบใหม

ของประเทศไทย ซึ่งไมเคยมีการพบในประเทศไทยมากอน (new record to Thailand) จํานวน 3 ชนิด ดังนี้

 - กลวยไม Bulbophyllum seidenfadenii A.D.Kerr พบในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และกลวยไม Herminium 

coiloglossum Schltr. พบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพืชทั้งสองสกุลเปนพืชในวงศ Orchidaceae คนพบ

โดย นางสาวฐิติพร ปงยศ นักพฤกษศาสตร องคการสวนพฤกษศาสตร และคณะวิจัย ตีพิมพผลงาน

ในวารสาร Thai Forest Bulletin เลมท่ี 47 ฉบับที่ 2 และ Thai Journal of Botany ปที่ 11 ฉบับที่ 2

 - พืช Tetracera akara (Burm. f.) Merr. พืชสกุล Tetracera วงศ Dilleniaceae พบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

พบโดย นายศรายุทธ รักอาชา นักพฤกษศาสตร องคการสวนพฤกษศาสตร และคณะวิจัย ตีพิมพผลงาน

ในวารสาร Journal of Japanese Botany เลมที่ 95 ฉบับที่ 4

2. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา
 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการดาํเนนิ

การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพพืชพ้ืนเมืองของไทยใหสามารถนําไปตอยอด

และใชประโยชนเชิงพาณิชยบนพ้ืนฐานของความย่ังยืน จึงไดศึกษาองคประกอบ

ทางเคม ีและพฒันาเปนผลติภณัฑเครือ่งสาํอางตนแบบจากสารสกดักลวยไม 

จํานวน 5 ตํารับ ไดแก ครีมบํารุงมือ โลชั่นบํารุงผิวกาย แชมพู ครีมหมักผม 

และสบูเหลว โดยใชสารสกัดจากลําลกูกลวยของกลวยไมเอือ้งคํา (Dendrobium

chrysotoxum) เอ้ืองแววมยุรา (D . fi mbriatum) และเอ้ืองผ้ึง (D. lindleyi) 

ซึ่งเปนสวนประกอบท่ีใหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ชวยทําใหผิวมีความสมดุล 

ฟนฟูจากมลภาวะตางๆ และฤทธ์ิตานเอนไซมไทโรซิเนส ชวยใหสีผิวมีความ

สม่ําเสมอ ลดรอยดางดํา

Bulbophyllum seidenfadenii A.D.Kerr Herminium coiloglossum Schltr. Tetracera akara (Burm. f.) Merr

ผลิตภัณฑ�ต�นแบบเพ่ือสุขภาพและ

ความงามท่ีมีสารสกัดกล�วยไม�
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• ผลงานการศึกษาวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร�ในระดับชาติและนานาชาติ
1. การตีพิมพผลงานการวิจัยในวารสารสากล
 ดําเนินการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยในวารสารและในหนังสือวิชาการ ที่เปนท่ียอมรับทั้งในและตาง

ประเทศ จํานวน 28 บทความ ดังนี้
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2. การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
 นําเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “Eff ects of BA and TDZ for in vitro shoot multiplication of three 

Hedychium species” โดย นางสาวสุภาภรณ รอดประดิษฐ และนางสาวพิมผกา กลาหาญ ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติ The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2019) ระหวางวันที่ 

2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

3. การนําเสนอผลงานในระดับชาติ โดยนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 2 ครั้ง จํานวน 5 เรื่อง ไดแก

 - นําเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกในประเทศไทย ครั้งที่ 9 

(The 9
th
 Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST9 #2019): Peak of the country, Peak of 

biodiversity) ระหวางวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํานวน 4 เรื่อง ไดแก

  1) “การศึกษาพืชวงศทานตะวันในประเทศ สปป. ลาว” โดย นายวรนาถ ธรรมรงค

  2) “การรวบรวมพันธุไมมีชีวิตเพ่ือการอนุรักษนอกถ่ินอาศัยในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ” 

โดย นายวัฒนา ตันมิ่ง

  3) “การทบทวนทางอนุกรมวิธานพืชสกุล Dillenia (Dilleniaceace) ในประเทศไทย” โดย นายศรายุทธ รักอาชา

  4) “สกุลพืชตางถิ่นกลุม mimosoid (วงศ Fabaceae) ในประเทศไทย” โดย นายประทีป ปญญาดี

 - นําเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “ความหลากชนิดของไมตนในปาโคกหนองขวาง อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม” โดย นายศรายุทธ รักอาชา ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 21 ประจําป 2563 ในระหวาง

วันที่ 26-29 มกราคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. การเปนวิทยากรรับเชิญ
 - นายปยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผูอํานวยการองคการ

สวนพฤกษศาสตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “พรรณพืชบน

ดอยสูง: สถานภาพ และการอนุรักษ” ในการประชุมวิชาการอนุกรมวิธาน

และซสิเทมาตกิในประเทศไทย ครัง้ที ่9 (The 9
th
 Conference on Taxonomy 

and Systematics in Thailand (TST 9 #2019): Peak of the country, Peak 

of biodiversity) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5. สนับสนุนการผลิตบุคลากรดานพฤกษศาสตรของประเทศ
 ดาํเนนิการสนับสนุนสถาบันการศึกษาตางๆ ทัง้ภายในและตางประเทศ ในการผลิตบคุลากรดานพฤกษศาสตร 

รองรบัการดาํเนินงานดานการศกึษาและการวจิยั อนัจะยงัประโยชนทางวชิาการทางดานพฤกษศาสตร และสาขาตางๆ 

ที่เกี่ยวเนื่อง ภายใตบันทึกขอตกลงทางวิชาการ จํานวน 5 คน ดังนี้

 - นายปรัชญา ศรีสงา หัวหนาสวนหอพรรณไม สนับสนุนการผลิตบุคลากรดานพฤกษศาสตร ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หัวขอวิทยานิพนธเร่ือง “พฤกษศาสตร

พ้ืนบานและการประยุกตเพื่อพัฒนาเปนตัวบงชี้การใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรพืชอยางยั่งยืน

ในชุมชนเผามง จงัหวัดนาน” และระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหวัขอวทิยานิพนธ

เรื่อง “การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลวาสุกรี (Viola L.) วงศหนาแมว (Violaceae) ในประเทศไทย”

 - นายประทีป ปญญาดี สนับสนุนการผลิตบุคลากรดานพฤกษศาสตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 3 คน ทําวิจัยในหัวขอเร่ือง 

 - “พฤกษศาสตรพื้นบานของหมูบานดอนชัย อําเภอสอง จังหวัดแพร”

 - “พฤกษศาสตรพื้นบานของบานแมเต็น อําเภอสอง จังหวัดแพร”

 - “พฤกษศาสตรพื้นบานของบานนาตอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร”
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• ด�านการอนุรักษ�พันธุ�ไม�และฟ��นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน
หนึ่งในภารกิจที่สําคัญของสวนพฤกษศาสตรสากลคือการอนุรักษพันธุพืชในสภาพนอกถ่ินท่ีอยูอาศัย (ex situ 

conservation) โดยรวบรวมพันธุพืช นํามาจัดปลูกเปนหมวดหมู จัดแสดง และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งในปงบประมาณ 2563 ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้

1. การอนุรักษพันธุพืชมีชีวิต (Living Collection)

 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดอนรุกัษรวบรวมชนดิพนัธุพชืมชีวีตินอกถิน่ท่ีอยู (Living Collection) โดยสามารถ

รวบรวมพืชเพ่ิมขึ้นในป จํานวน 91 ชนิด ซึ่งเปนพืชในกลุมกลวยไม (Orchidaceae) จํานวน 10 ชนิด พืชกลุมขิงขา 

(Zingiberaceae) จํานวน 12 ชนิด และพืชหายาก เสี่ยงตอการสูญพันธุ ถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น จํานวน 69 ชนิด 

รวมจํานวนสะสม อนุรักษพืชกลุมกลวยไม จํานวน 591 ชนิด พืชกลุมขิงขา จํานวน 230 ชนิด และพืชหายากฯ 

จํานวน 325 ชนิด

 นอกจากนี้ยังอนุรักษพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro collection) เพิ่มขึ้นจากเดิมในปจํานวน 

95 ชนิด ซึ่งเปนพืชกลุมกลวยไม 76 ชนิด พืชวงศขิง-ขา 10 ชนิด พืชหายากและเสี่ยงตอการสูญพันธุ (ไมนับพืชวงศ

กลวยไม และพืชวงศขิง-ขา) จํานวน 9 ชนิด รวมจํานวนสะสม พืชกลุมกลวยไม จํานวน 285 ชนิด โดยเปนชนิดพันธุที่

เสี่ยงตอการสูญพันธุหรือถูกคุกคามของไทยจํานวน 40 ชนิด พืชกลุมขิงขา จํานวน 60 ชนิด เปนชนิดพันธุที่เส่ียงตอ

การสูญพันธุหรือถูกคุกคามของไทยจํานวน 8 ชนิด และพืชหายากฯ จํานวน 15 ชนิด

2. การดําเนินการคืนพันธุไมเดิมสูถิ่นกําเนิด
 ดําเนินการนําพันธุไมที่เสี่ยงตอการสูญพันธุกลับคืนถิ่นอยางยั่งยืน จํานวน 9 ชนิด ดังนี้

 1) สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จัดกิจกรรมนําพันธุไมคืนถิ่น จํานวน 6 ชนิด ดังนี้

  1.1) กฤษณา (Aquilaria rugosa K. Le-Cong & Kessler)

  1.2) เอื้องสามปอยหลวง (Vanda denisoniana Bens.& Rchb.f. var. hebraioca Rchb.f.)

   - รวมกับชุมชนบานแมสาใหมและโรงเรียนพอหลวงอุปถัมภ จัดกิจกรรมคืนพันธุไมสูถิ่นเดิม

    ตามธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่ดอยแมสานอย ตําบลโปงแยง 

    อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

  1.3) นอยหนาเครือ (Kadsura coccinea (Lem.) A.C.Sm.)

  1.4) ปรงมะพราวเตา (ปรงหนู) (Cycas simplicipinna (Smitinand) K.D. Hill)

  1.5) กลวยไมชางงาเดียว (Thunia alba (Lindl.) Rchb.f.)
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 2) สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา 
พิษณุโลก ในพระราชดําริ นําพันธุไมเสี่ยง
สูญพันธุคืนถิ่นอาศัยเดิมตามหลักวิชาการ ไดแก 

เอื้องไมเทาฤๅษีและระฆังทอง รวมกับเจาหนาที่

อุทยานฯ ชนิดละ 50 ตน โดยขยายพันธุจากตน

แมพนัธุในพืน้ที ่เพ่ือรักษาพันธุกรรมและลดความ

เส่ียงท่ีจะสูญพันธุจากพื้นที่

 3) สวนพฤกษศาสตรระยอง ศึกษาติดตามผลการนําพืชเส่ียงตอการสูญพันธุ (หลาวชะโอน, มะพลับ) 

คืนสูแหลงธรรมชาติ ปลูกพืชคืนถิ่นเพื่อการอนุรักษ 1 ชนิด 100 กลา (เขนงนายพราน Nepenthes mirabilis (Lour.) 

Druce. วงศ NEPENTHACEAE)

 4) สวนพฤกษศาสตรขอนแกน มีการสรางเครือขายเพื่อ

คืนถิ่นธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3 ชุมชน ไดแก บานหนองบัว บานหนองบัวนอย 

และบานหนองบัวสันติสุข ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

ซึ่งไดมีการสัมภาษณชุมชน สํารวจปาชุมชน และมีการติดตามอัตรา

การรอดของกลวยไมชางกระ 

(Rhynchostylis gigantea (Lindl.) 

Ridl.) ณ โรงเรียนบานรัตนะ 

ตาํบลโนนทอง อาํเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน

  1.6) กล ว ย ไ ม ฟ า มุ ย น อ ย 

(Vanda coerulescens Griff .)
   - รวมกับเจาหนาท่ีโครงการ

เกษตรวิชญา และชาวชุมชนบานกองแหะ 

จัดกิจกรรมคืนพรรณไมสูถิ่นเดิมตามธรรมชาติ 

เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 ณ โครงการเกษตร

วชิญา บานกองแหะ ตาํบลโปงแยง อาํเภอแมรมิ 

จังหวัดเชียงใหม

ติดตามและรายงานสรุปผลพืชคืนถ่ิน (มะพลับ, หลาวชะโอน) ปลูกพืชเส่ียงต�อการสูญพันธุ�คืนถิ่น

ออกสํารวจป�าชุมชน

คืนถิ่นเอ้ืองไม�เท�าฤๅษี คืนถิ่นระฆังทอง

ติดตามอัตราการรอดของกล�วยไม�ช�างกระ
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• ด�านความร�วมมือทางวิชาการ
1. การลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการ
 จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันท่ี 

20 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือดํารงไวซ่ึงความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพรรณพืชของประเทศไทย การศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุพืช การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะสาขาความหลากหลาย

ทางชีวภาพและอนุกรมวิธานพืช รวมถึงการเผยแพรความรูสูประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. โครงการศึกษาวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก
 องคการสวนพฤกษศาสตรไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ ดังนี้

 1) โครงการ “ธนาคารทรพัยากรชวีภาพแหงชาตเิพือ่อนรุกัษ วจิยั และใชประโยชน” รวมกบัศนูยพนัธวุศิวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการ เพื่อรวมมือวิจัยและพัฒนาการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ

จัดตั้งธนาคารพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ (Phyto Bank) ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชน

เช้ือพันธุกรรมพืชอยางยั่งยืนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 2) โครงการ “การประเมินคุณภาพและความมีชีวิต การเก็บรักษา และการขยายพันธุเมล็ดตีนฮุงดอย” 

รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตชุดโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาตีนฮุงดอยพืชสมุนไพร

หายากในประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจและใชประโยชนอยางยั่งยืน”

 3) โครงการ “อนุรักษไมยืนตนที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย (Conservation of Threatened Trees 

in Thailand)” รวมกับ Botanical Gardens Conservation International (BGCI) Fondation Franklinia เพื่อดําเนินการ

อนุรักษไมยืนตนท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุในสภาพนอกถ่ินอาศัยท่ีสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ และ

เตรียมการฟนฟูประชากรในธรรมชาติ

• ด�านการเป�นแหล�งอ�างอิงและให�บริการทางวิชาการ
1. การเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานพืชและแมลง ในปงบประมาณ 2563 ไดใหบริการ ดังนี้

 1.1 หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
  รวบรวมตัวอยางเพ่ิมข้ึนในป จํานวน 9,092 หมายเลข 2,287 ชนิด คิดเปนจํานวนตัวอยางพันธุไมแหงสะสม 

รวมท้ังหมด จํานวน 118,363 หมายเลข แบงเปน ตัวอยางพรรณไมท่ีเก็บรวบรวมจากภายในประเทศไทย 91,014 หมายเลข 

และจากตางประเทศ 27,349 หมายเลข คิดเปนจํานวนชนิดทั้งหมด จํานวน 13,965 ชนิด (336 วงศ 2,922 สกุล) 

พรอมทั้งใหบริการ การเขาศึกษาตัวอยางพันธุไม 25 ครั้ง บริการใหยืมตัวอยางพรรณไมแหงเพ่ือการวิจัย 2 ครั้ง 

การศึกษาดูงานดานการจัดการตัวอยางพรรณไม 11 ครั้ง รวมผูเขาใชงานจํานวน 412 คน จาก 25 หนวยงาน 

โดยเปนหนวยงานในประเทศไทย 23 หนวยงาน และหนวยงานจากตางประเทศ 2 หนวยงาน

 1.2 พิพิธภัณฑแมลง
  รวบรวมตัวอยางเพิ่มขึ้นในป จํานวน 4,758 ตัวอยาง คิดเปนจํานวนสะสมท้ังหมด 166,577 ตัวอยาง 

1,841 ชนิด ประกอบดวยตัวอยางแมลงตนแบบแรก (Holotype) จํานวน 447 ตัวอยาง และตัวอยางแมลงตนแบบรอง 

(Paratype) จํานวน 2,884 ตัวอยาง พรอมท้ังใหบริการหนวยงานภายนอกที่เขามาศึกษาดูงาน จํานวน 2 ครั้ง 27 คน 

ซึ่งเปนหนวยงานในประเทศ 2 หนวยงาน

 1.3 หองสมุดสงา สรรพศรี
  หองสมดุสงา สรรพศร ีไดรวบรวมหนงัสอื วารสาร และสิง่พมิพทางพฤกษศาสตร และสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของ 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อาทิ Flora, Journal of Botany จากนานาประเทศ โดยนํามาจัดหมวดหมูดวยระบบ

หอสมุดรฐัสภาอเมริกนั (LC) เพือ่ใหบรกิารแกผูทีส่นใจ โดยปจจบุนั มสีือ่สิง่พมิพเพือ่ใหบรกิาร จาํนวน 16,528 รายการ 
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แบงเปน หนังสือวิชาการ 11,308 รายการ 

หนังสือ ดร.สงา สรรพศรี 2,036 รายการ 

วารสารวิชาการ 33 หัวเรื่อง 3,184 ฉบับ 

โดยในป 2563 ไดจัดซื้อสิ่งพิมพเพื่อใหบริการ 

แบงเปน หนังสือวิชาการ 66 รายการ วารสาร

วิชาการ 8 หัวเร่ือง 30 ฉบับ และมีผูเขา

ใชบริการ จํานวน 168 ครั้ง 115 คน และได

ใหการตอนรับหนวยงานภายนอกที่เขามา

ศึกษาดูงาน จํานวน 5 ครั้ง 28 คน

 1.4 การอนุญาตเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ องคการสวนพฤกษศาสตร
  องคการสวนพฤกษศาสตร ไดพิจารณาอนุญาตการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชน

ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา คนควา วิจัย ทางดานวิชาการ และไมไดมีวัตถุประสงค

เพื่อการพาณิชย ใหกับหนวยงานในประเทศ รวมทั้งส้ินจํานวน 63 คําขอ โดยเปนหนวยงานในประเทศ 23 หนวยงาน 

หนวยงานตางประเทศ 3 หนวยงาน โดยในป 2563 ไดพิจารณาอนุญาต จํานวน 10 คําขอ ใหแกหนวยงานในประเทศ 

จํานวน 7 หนวยงาน

2. การผลิตสื่อสิ่งพิมพดานวิชาการ
 ผลิตส่ือสิ่งพิมพดานวิชาการ จํานวน 5 รายการ ดังนี้

 1) วารสารพฤกษศาสตรไทยป 11 ฉบับที่ 2 

  กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

 2) วารสารพฤกษศาสตรไทยป 12 ฉบับที่ 1 

  มกราคม-มิถุนายน 2563

 3) ความหลากหลายของพืชในแขวงผงสาลี

 4) การใชประโยชนพืชวงศขิงในประเทศไทย 

  (พิมพครั้งที่ 2)

 5) พืชวงศขิงในสวนพฤกษศาสตร

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านวิชาการ
จัดสงบุคลากรเพื่อเขารับการอบรมดานพฤกษศาสตร จํานวน 3 ครั้ง คือ

1) นางสาวรัชดา พงษสัตยาพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและอนุรักษ และนายณรินทร บุญทวี นักวิเคราะห

นโยบายและแผนเขารวมการอบรม เรื่อง แนวทางและวิธีการกําหนดเปาหมายและผลลัพธความสําเร็จอยางยั่งยืนดวย 

Objectives and Key Results (OKRs) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร

2) นางสาวเจนจิรา หมื่นเร็ว นักวิจัยองคการสวนพฤกษศาสตร เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง

การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคเกษตรของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม

มารวยการเดน กรุงเทพมหานคร

3) นายประทีป ปญญาดี และนางรัชชุพร สุขสถาน นักวิจัยองคการสวนพฤกษศาสตร เขารวมการอบรม

เชิงปฏิบัติการ Shaping the Research Plan “สรางแผนงานวิจัยอยางไรตอบโจทยและผลสัมฤทธิ์” ระหวางวันที่ 28-29 

สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร กรุงเทพมหานคร
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การจัดอบรม ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรต�างๆ ดังน้ี
1. อบรมนักพฤกษศาสตรทองถิ่น รุนที่ 25 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูเบื้องตนดานพฤกษศาสตร

ในหลายสาขา สําหรับนําไปประยุกตใชและศึกษาวิชาการพืชชั้นสูงตอไป สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรพืชและ

การใชประโยชนอยางยั่งยืน เพื่อสรางโอกาสการแลกเปล่ียนความรูของสนใจและนักวิชาการดานพฤกษศาสตร และ

เพื่อสงเสริมขอบขายและขยายงานดานพฤกษศาสตรของประเทศไทยใหเปนไปอยางกวางขวาง ใหแกแพทยแผนไทย 

ครู อาจารย นักศึกษา และผูสนใจดานแพทยแผนไทยหรือพืชสมุนไพร วิทยากรและเจาหนาท่ีจํานวนท้ังสิ้น 57 คน 

ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ 2563

3 ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรู เผยแพรและถายทอดองคความรูสูประชาชน

2. อบรมการจัดการตัวอยางพรรณไมสําหรับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สวนเผยแพรความรู สํานัก

สงเสริมความรูและกิจกรรมพฤกษศาสตร ไดจัดการอบรม 2 ครั้ง ระหวางวันที่ 12-13 และ 14-15 พฤศจิกายน 2562 

แกนักเรียนท่ีเปนสมาชิกหรือแกนนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ครั้งที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมตอนตน โรงเรียน

บานทาเหนือวิทยา อาํเภอแมออน จงัหวัดเชียงใหม จาํนวน 58 คน และคร้ังท่ี 2 โรงเรียนบานปางเฟอง อาํเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหมจํานวน 54 คน รวมทั้งสองครั้งเปนจํานวนทั้งส้ิน 112 คน ณ องคการสวนพฤกษศาสตร วิทยากร 

นักวิชาการองคการสวนพฤกษศาสตร (นายวิทยา ปองอมรกุล นายชัยยุทธ กลํ่าแวววงศ นายนที เมืองเย็น และ

เจาหนาที่งานจัดการตัวอยางหอพรรณไม)

 • ภาพกิจกรรม รุนที่ 1 โรงเรียนบานทาเหนือวิทยา วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562

 • ภาพกิจกรรม รุนที่ 2 โรงเรียนบานปางเฟอง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
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3. อบรมความหลากหลายของพืชและสิง่แวดลอม เยาวชน

ผูเขาอบรมไดรวมนําเสนอแนวคิด แนวทางการอนุรักษความหลากหลาย

ของพืชและสิ่งแวดลอม และรวมแสดงความคิดเห็นดานความรู 

ประสบการณ สิ่งที่ไดรับจากความรูความเขาใจเรื่องความหลากหลาย

ของพืชและส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงความหวงแหนในทรัพยากรพืชท่ีไดรับ 

รวมถงึมคีวามรูความเขาใจในบทบาทหนาทีอ่งคการสวนพฤกษศาสตร

ดานการเปนแหลงอนุรักษพรรณพืชท้ังภายในถ่ินท่ีอยูอาศัย (in-situ 

conservation) และอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัย (ex-situ conservation) 

ผานฐานการเรียนรูตางๆ ภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ ไดแก กลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ Canopy walks 

สวนสมุนไพร แปลงรวบรวมพันธุกลวย เสนทางศึกษาน้ําตก-สวนหิน 

เสนทางศึกษากระสุนพระอินทร-พระราม และแปลงรวบรวมเฟน 

นอกจากนี้ เยาวชนไดศึกษาการดําเนินงานดานการวิจัยและการ

อนุรักษกลวยไมดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) ณ อาคารวิจัยและปฏิบัติการ เรียนรูเรื่องการ

อนุรักษและการจัดการตัวอยางพรรณไมเพื่อใชในการวิจัย ณ หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

เรียนรูเรื่องพืช ความหลากหลายของพืช และการใชประโยชนจากพืช ผานรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑธรรมชาติ 

รวมท้ังศึกษาการดําเนินงานดานการอนุรักษกลวยไมฟามุยภายในทองถิ่น ณ ศูนยอนุรักษกลวยไมฟามุยทองถิ่น 

บานปงไคร ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เยาวชนผูรับความรูไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนบานกาดวิทยาคม อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 44 คน เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562

4. อบรมการดํารงชีวิตของพืชและสิ่งแวดลอม จัดจํานวน 2 ครั้ง ใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย

คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 ใหแกนักเรียนจากโรงเรียนวัดบานปอก อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 46 คน 

และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ใหแกนักเรียนจากโรงเรียนบานปาขุย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

จาํนวน 60 คน รวมเปน 106 คน มกีารใหความรูแกนกัเรยีนเรือ่งพรรณไม ประโยชนและความสาํคญั ความหลากหลาย

ของชนิดพันธุ และการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของพรรณไมที่รวบรวมและจัดแสดงในสวนพฤกษศาสตรฯ โดยนาย

ชัยยุทธ กล่ําแวววงค นักการศึกษา รวมถึงการเรียนรูที่ศูนยเกษตร

อินทรีย เรื่องการเจริญเติบโต การดํารงชีวิตของพืชในสิ่งแวดลอม 

วธิกีารและข้ันตอนการเพาะปลูกขยายพันธุพชื ตลอดจนการดูแลรักษา

พันธุพืชหลังเพาะปลูก ทั้งนี้ไดใหนักเรียนฝกปลูกกระบองเพชรและ

กหุลาบหนิบวัแกว แลวนาํกลบัไปดแูลตอทีบ่าน มกีารใหนกัเรยีนศกึษา

ดูงานโรงเรือนเพาะขยายพันธุพืช โดยวิทยากรจากสํานักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร นอกจากน้ีไดใหนกัเรยีนศึกษาเรียนรูเรือ่งคุณคาและการ

ใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีการสาธิตวิธีการทําลิปบาลมจาก

ธรรมชาติ เพื่อสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน หรือเปน

ทางเลือกในการสรางอาชีพเสริมใหแกครัวเรือน วิทยากรโดย 

นางศรไีพร ตาวงค ผูทาํผลติภัณฑจากสมนุไพรในชมุชนบานเหมอืงผา 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จากการอบรมทําใหนักเรียนไดรับความรู

และเห็นคุณคา ความสําคัญ และประโยชนจากทรัพยากรพืชและ

ส่ิงแวดลอม และเกิดความตระหนักในการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรพืช

และสิ่งแวดลอมใหคงอยูไดนานตลอดไป
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5. การอบรมเชิงปฏบิตักิาร การยอมสธีรรมชาติ มกีารอบรม

ใหความรูแกกลุมแมบานในชุมชนบานแมสา จํานวน 43 คน เรื่องการ

ใชประโยชนจากพืชที่มีอยูในพื้นที่ปาชุมชน มาใชเปนสียอมผาของ

ชนเผา ซึ่งคนในชุมชนใชในพิธีกรรมความเชื่อ และเพื่อสรางรายไดให

แกชมุชน อกีทัง้เพ่ือเปนการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและดูแลพ้ืนท่ี

ปาภายในชุมชน โดยมี ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค หัวหนาวิชาเอก

ออกแบบสิ่งทอ จาก มทร.ลานนา เปนผูใหความรู เทคนิค วิธีการสกัด

สีจากพืชโดยวิธีสกัดรอนและสกัดเย็น เทคนิคการยอมสีธรรมชาติให

ติดทนนาน ผูเขาอบรมไดลองสกัดสีจาก ใบมะมวง (สีเหลืองเขียว) 

เปลือกฝาง (สีชมพูแดง) ครั่ง (สีแดงเลือดหมู) ขมิ้น (สีเหลืองทอง) 

ขาวกล่าํ (สเีทามวง) และฝกยอมสผีาทอมอืจากเสนใยกญัชงซึง่กลุมแม

บานเปนผูทอ ทําใหผูเขาอบรมไดรับความรู ความเขาใจในการทําสียอมธรรมชาติ สามารถนําไปตอยอดงานผา

ของชุมชน ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาพื้นที่ปา และไดรับประโยชนจากพ้ืนที่ปาท้ังทางตรงและทางออม 

เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การดับไฟปา ผูเขาอบรมไดรับความรู 
เรียนรูเทคนิค วิธีการดับไฟปา สถานการณไฟปาและหมอกควันของ

จังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน โดยมีคณะเจาหนาที่จากสถานีควบคุมไฟ

ปาภูพิงคเปนผูใหความรู วิทยากรไดสาธิตการใชเครื่องมือดับไฟปา

ตางๆ ใหแกผูเขาอบรม และไดใหผูเขาอบรมฝกใชอุปกรณดับไฟปา

ในการทําแนวกันไฟและดับไฟปา มีการรวมแสดงความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนประสบการณเรื่องสถานการณไฟปาในพ้ืนท่ีชุมชนท่ี

ผูเขาอบรมอาศัยอยู ผูเขารวมอบรมไดแก ผูที่อาศัยในชุมชนบาน

แมแมะ บานโปงแยง บานแมสา และเจาหนาที่องคการสวน

พฤกษศาสตร จํานวน 82 คน โดยจัดเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

7. การอบรมศาสตรการเลี้ยงดินดวยการหมดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดอบรมในหัวขอศาสตร การเลี้ยง

ดินดวยการหมดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร “นกัวิทยาศาสตรดนิเพือ่มนษุยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) 

พระองคแรกและพระองคเดียวในโลกและเผยแพรพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร สราง

การรับรูและความเขาใจถึงความสําคญัของดินโลกซึง่เนนความสําคญัของการมีสวนรวมขององคกร บคุลากร เกดิความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษดินและน้ํา ปองกัน ลดการชะลางพังทลายของดิน เพื่อใหระบบนิเวศมีความ

อุดมสมบูรณ วิทยากรจากกลุมวิชาการเพ่ือพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดิน จังหวัดเชียงใหม กลุมเปาหมายคือ 

บุคลากรองคการสวนพฤกษศาสตร
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8. อบรมเยาวชน
 • สวนพฤกษศาสตรขอนแกนไดมีการจัดอบรมเยาวชนหลักสูตร “ความรูเบื้องตนดานกีฏวิทยา” ขึ้นใน

ระหวางวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน

 • สวนพฤกษศาสตรระยองดําเนินงานโครงการถายทอดความรูดานพืชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรพรรณ
พืชใหคงอยูอยางยั่งยืน คายเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม

 • สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พษิณโุลก ในพระราชดาํร ิดาํเนนิงานโครงการถายทอดความรูดานพชื
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชใหคงอยูอยางยั่งยืน คายเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม

9. อบรมผูนําชุมชน
 • สวนพฤกษศาสตรขอนแกนไดมีการจัดอบรมผูนําชุมชนหลักสูตร “เกษตรอินทรียวิถีพอเพียง” ขึ้นในวันที่ 

28 สิงหาคม 2563 ใหแกผูนําชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอพล

 • สวนพฤกษศาสตรระยองดําเนนิงานโครงการถายทอดความรูดานพืชเพ่ือการอนรุกัษทรพัยากรพรรณพชื

ใหคงอยูอยางยั่งยืนผูนําชุมชนกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

 • สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดําริ 

ดําเนินงานโครงการถายทอดความรูดานพืชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืช

ใหคงอยูอยางยั่งยืนผูนาํชุมชนกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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Botany4thai

ใชในการสืบคนช่ือพรรณไมท่ีรวบรวม

ไวในสวนพฤกษศาสตร

Botanymatch

เปนการนําเสนอผานการตูนเพื่อให

เด็กเล็กสามารถจดจําพันธุไมไดงายข้ึน

BotanyAR

ใชในการสืบคนขอมูลพืชและจัดทํา

เปนภาพ 3 มิติ

QSBG

ใชในการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร

AR

ในพิพิธภัณฑธรรมชาติ (อยูระหวางจัดทํา)

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�

4 ดานการสงเสริมภาพลักษณและพัฒนาธุรกิจ

การประชาสัมพันธ�ผ�านส่ือมวลชนแขนงต�างๆ

1. สื่อโทรทัศน 7 สถานี ไดแก ชอง 5, 7, โมเดิรนไนนทีวี, 

 Thai PBS, ชอง ONE, We TV และ NBT

2. สื่อออนไลน (Line, Facebook และ Website ตางๆ)

3. สื่อหนังสือพิมพ/หนังสือพิมพออนไลน ไดแก ไทยรัฐ 

 เดลินิวส ขาวสด คมชัดลึก แนวหนา ประชาชาติธุรกิจ 

 และสยามรัฐ

4. สถานีวิทยุ/วิทยุออนไลน ไดแก

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ)

 • สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม

 • สถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม

 • สถานีวิทยุ จส 100 (กรุงเทพฯ)
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• แพ็กเกจทองเที่ยวที่ 1 บัตรใบเดียวเที่ยว 4 ที่ โดยความ

รวมมือระหวาง 4 พันธมิตร ดานการทองเที่ยวของเชียงใหม 

ระหวางองคการสวนพฤกษศาสตรและภาคธุรกิจการทองเที่ยว

ในจังหวัดเชียงใหม บัตรราคา 999 บาท

• แพ็กเกจทองเท่ียวท่ี 2 บัตรเดียวเท่ียว 2 ที่ “ชมพฤกษา…

พาสองสตัว” โดยความรวมมอืระหวางองคการสวนพฤกษศาสตร

และเชียงใหมไนทซาฟารี บัตรราคา 150 บาท

การส�งเสริมการตลาด

การตลาดด�านส่ือออนไลน�
1. การเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อ 

 Social Media

 1) จํานวนผูเขาเยี่ยมชม อ.ส.พ. (สะสม) 

  จํานวน 381,289 คน

 2) จํานวนผูเขาเยี่ยมชม Online ผานชอง

  สื่อ Social Media ประกอบดวย

  2.1 ชองทาง Facebook

   มีจํานวนการเขาถึง 189,010 คน

  2.2 ชองทาง Youtube

   มีผูติดตาม จํานวน 245 คน

  2.3 ชองทาง Line Offi  cial

   มีจํานวนการเขาถึง 13,548 คน

  2.4 ชองทาง Instagram

   มีจํานวนผูเขาถึง 1,538 คน

แผนผังรายการสื่อ
วันจันทร� รายการ “ช�อปกับสวนฯ” เวลา 17.00-20.00 น.
วันอังคาร รายการ “รู�รักโลก” เวลา 10.00-12.00 น.

รายการ “คุณชิลล� เราแชร�” เวลา 13.00-16.30 น.
วันพุธ รายการ “เพลินพฤกษา” เวลา 09.00-12.00 น.

รายการ “ช�อปกับสวนฯ” เวลา 17.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี รายการ “รู�รักโลก” เวลา 10.00-12.00 น.

รายการ “สีสันธรรมชาติ” เวลา 13.00-16.00 น.
วันศุกร� รายการ “มองผ�านเลนส�” เวลา 15.00-20.30 น.
วันเสาร� รายการ “ช�อปกับสวนฯ” เวลา 13.00-17.00 น.
วันอาทิตย� รายการ “เพลินพฤกษา” เวลา 09.00-12.00 น.

1. เพจอาสาพาไปหลง

2. Youtube Channel: CGM48

3. Blogger/Youtuber จากประเทศเวียดนาม

4. เพจ Air Asia

5. เพจ Khon Kaen Review

6. ททท. นําดารานักแสดง (นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพารต) 

 ถายทํา โปรโมทแหลงทองเท่ียวของ จังหวัดเชียงใหม

7. Youtube Channel: KenAndEster Offi  cial

Blogger และ Youtuber เข�ามาถ�ายทํารีวิวสวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ
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ด�านจัดหารายได�
ในปงบประมาณ 2563 องคการฯ 

มีรายไดทั้งสิ้นจํานวน 37.768 ลานบาท 

จากการจําหนายบัตรเขาชมสวน/คาบํารุง 

การใชประโยชนจากพื้นที่/สถานที่ ไดแก 

คาเชาหองประชุม ใหสิทธิเอกชนประกอบ

กิจการในพื้นที่ กิจการรานคาจําหนาย

ผลติภณัฑองคการฯ อาท ิเสือ้ กระเปา ปฏทินิ 

โปสเตอร หนังสือพรรณไม สินคาฝากขาย

จากชุมชน กิจการจําหนายอาหาร/เคร่ืองด่ืม 

กิจการจําหนายพันธุไม/ทําปายพรรณไม 

และรายไดอื่นๆ ดังนี้
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15.28
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- รายไดอื่นๆ

- รายไดจากกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

- รายไดจากการใหเชาทรัพยสินเพื่อการทองเที่ยว

- กิจการจําหนายอาหาร/เคร่ืองด่ืม

- กิจการจําหนายพรรณไม(รวมสาขา)

- กิจการจําหนายสินคารับฝากขาย

- รายไดจากการจําหนายน้ําประปา

- รายไดจากการจัดทําปายพรรณไม

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

- รายไดจากการขายสินคา

- การใชประโยชนจากพื้นที่/สถานที่

- คาเขาเยี่ยมชม

รายได� จํานวนเงิน (ล�านบาท)
- คาเขาเยี่ยมชม 15.280

- การใชประโยชนจากพื้นท่ี/สถานท่ี 1.204

- จากการขายสินคา 6.303

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.090

- รายไดจากการจัดทําปายพรรณไม 0.081

- รายไดจากการจําหนายน้ําประปา 1.817

- กิจการจําหนายสินคารับฝากขาย 1.769

- กิจการจําหนายพรรณไม(รวมสาขา) 2.298

- กิจการจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม 0.632

- รายไดจากการใหเชาทรัพยสินเพื่อการทองเที่ยว 0.159

- รายไดจากกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 2.390

- รายไดอื่นๆ 5.745

รวม 37.768

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ ไดรับมอบตราสัญลักษณมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย หรือ SHA 

ซึง่รบัรองการดําเนนิการตามแนวปฏิบตัทิีเ่ปน

มาตรฐานตามขอกําหนดเบ้ืองตนท่ีสถาน

ประกอบการพงึมเีพือ่ปองกนั COVID-19 ตาม

มาตรการดานสาธารณสุบวกกับมาตรฐานของ

สินคาทางการทองเที่ยว โดยเปนการประเมิน

รวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา

การดําเนินงานตามมาตรการป�องกัน COVID-19
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ผลการดําเนินงานด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ในปงบประมาณ 2563 องคการสวนพฤกษศาสตร การบรหิารจัดการผูมสีวนไดสวนเสยี โดยไดกาํหนดยทุธศาสตร

การดําเนินงานเพื่อสรางความสัมพันธและบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย ไว 2 ยุทธศาสตร โดยมีผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรดังตอไปนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความผูกพันผูมีสวนไดสวนเสีย
องคการสวนพฤกษศาสตร ไดมีการจัดทําโครงสราง (Profi le) ผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่ระบุเครือขายความรวมมือ และกําหนดวิธีการเชื่อมโยงเปาหมาย และขั้นตอน

การตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการ

เปดเผยขอมูล เพื่อสื่อสารแผนพัฒนาความรวมมือ ขอมูลไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยมีการเริ่มตนดําเนินการกระบวนการใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในป 2563 

อ.ส.พ. ไดเริ่มตนดําเนินการกระบวนการสรางความผูกพันผูมีสวนไดสวนเสีย

ในปแรก และอยูระหวางการปรับปรุงระบบการดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย
องคการสวนพฤกษศาสตร ไดมีการออกแบบระบบบริหารจัดการผูมีสวนได

สวนเสีย โดยมุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการปจจุบันอยูระหวาง

การออกแบบระบบ และปรับปรุง Website ใหสามารถเผยแพรสื่อสารขอมูล

ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม องคการสวนพฤกษศาสตร ไดเรงพัฒนาระบวนการบริหาร

จดัการผูมสีวนไดสวนเสยีใหสามารถตอบสนองตอความตองการผูมสีวนไดสวนเสยี 

ไดอยางตรงกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนการทํางานอยางบูรณาการทุกภาคสวน ในป 2564 ตอไป

ผลลกาารรวิเคราาะหห��การดําเนินงานทางการเงิน

 ฐาานนะกการรเงนินป�บบบััญญญญชชชีี  2255566633  สภภาาพพคลล�องงป�บบบััญญญชชีี 22255663333
ในปบัญชี 2563 จากขอมูลงบแสดงฐานะทางการ

เงินขององคการฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 องคการฯ 

มีสินทรัพยรวม 703.85 ลานบาท ลดลงจากปบัญชี 2562 

เทากับ 35.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.84 ในขณะท่ีมีหน้ีสิน

รวม 427.98 ลานบาท ลดลงจากปบัญชี 2562 เทากับ 

42.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.08 สําหรับสวนของทุนน้ัน 

ในป 2563 องคการฯ มีสวนของทุนเทากับ 275.86 ลานบาท 

เพ่ิมจากป 2562 จํานวน 6.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.50

ทั้งนี้ในปบัญชี 2563 องคการฯ มีอัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของทุน (D/E Ratio) เทากับ 1.56 โดยมีคาลดลง

จากป 2562

รายการ ป� 2563 ป� 2562
- สินทรัพย�หมุนเวียน 327.42 340.06

- หนี้สินหมุนเวียน 24.35 37.49

อัตราส�วนสินทรัพย�หมุนเวียนต�อ 
หนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) 13.45 9.07

รายการ ป� 2563 ป� 2562
- สินทรัพย�รวม 703.85 739.68

- หนี้สินรวม 427.98 470.74

- ส�วนของทุน 275.86 268.95

อัตราส�วนหนี้ต�อทุน (D/E Ratio) 1.55 1.75

องคการฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสิน

หมุนเวียน (Current Ratio) ในปบัญชี 2563 เทากับ 13.45 

เทา เมื่อเทียบกับป 2562 เทากับ 9.07 เทา มีคาเพิ่มขึ้น 

4.38 เทา เกิดจากการที่สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 12.64 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.72 เม่ือพิจารณารวมกับหน้ีสิน

หมุนเวียนรวมในปบัญชี 2563 องคการฯ มีหนี้สิน

หมุนเวียนลดลงจากป 2562 จํานวน 13.14 ลานบาท 

จงึสงผลใหองคการฯ มอีตัราสินทรพัยหมนุเวียนตอหนีส้นิ

หมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่ 13.45 เทา ซึ่งเปนตัวเลข

ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

392020



ตําาแหหน�งเชชิิงยยุทธธศาสสตตร�(เป�าาหมาายยรระะยยะะยยาวว)) ((Sttrratteeggic PPPosiittioonninng))

ในการกาํหนดวสิยัทศันการดาํเนนิงานขององคการสวนพฤกษศาสตรเพือ่ใหมภีาพทีค่าดหวงัของการดาํเนนิงาน

ที่ชัดเจน จึงไดกําหนดชวงระยะเวลาของการดําเนินงานออกเปน 3 ชวงเวลา และกําหนดเปาหมายเพ่ือสรางแผนท่ี

นําทางไปสูเปาหมายในแตละชวงเวลาใหชัดเจน ไวดังนี้

รักษาสถานะของการเปน Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาคซึ่งเปนแหลงอนุรักษพรรณพืช
ที่สําคัญระดับประเทศ และเผยแพรบทบาทใหเปนที่ยอมรับเปนระดับสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ

ขิงขา กลวยไม และไมหายาก และการบริการทางพฤกษศาสตร

ป� 2563-2565 ป� 2566-2570 ป� 2571-2579

Word Class Tropical 

Botanic Garden

มุงสูการเปน

สวนพฤกษศาสตร

เขตรอนระดับโลก

The Necessary Organization for Thailand

เปนองคกรหลักดานการอนุรักษและสํารอง

พันธุกรรมพืชพรอมใชงานโดยเปนที่รูจักยอมรับ

ในภูมิภาคเอเชีย และมีการเตรียมความพรอม

เพื่อเขาสูการเปนสวนพฤกษศาสตรระดับโลก 

Outstanding Botanical Garden in the World

Leading Botanical Garden of 

Thailand สรางและยกระดับการเปน 

Icon of Thailand โดยเปนที่รูจักและ

ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตและมีทิศทางกาวสู 

Asia Outstanding Botanical Garden 

in SE-Asia

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค�า (Value Driven)

ex situ

การอนุรักษนอกถิ่น

ที่อยูอาศัย

Edutainment

เปนสวนสวยแหงการเรียนรู ที่มีกิจกรรม

สนุกสนานเพลิดเพลิน นาตื่นเตน เพื่อสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูภายในสวนพฤกษศาสตร

Green & Clean 
Organization
เปนองคกรที่รักษา

สิ่งแวดลอมและ

รับผิดชอบตอสังคม

Learning &
Innovation
เปนองคกร

แหงนวัตกรรม

และการเรียนรู

ชวงแรก Short Term ปงบประมาณ 2563-2565 เปน Leading Botanical Garden of Thailand เปนแหลงอนุรักษ

พรรณพืชและเผยแพรทีไ่ดรบัการยอมรับเปนสากล โดยเช่ียวชาญพิเศษในพืชวงศขงิ-ขา กลวยไม พรรณไมหายาก และ

การเปนสวนพฤกษศาสตรชั้นนําในประเทศไทย มีทิศทางกาวสูการเปนท่ีรูจักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โดยปจจุบันองคการสวนพฤกษศาสตรไดมกีารดาํเนนิงานตามเปาหมายการรวบรวมพืช ไวดงัตอไปนี ้กลวยไม 450 ชนดิ 

พรรณไมหายาก 162 ชนิด ขิงขา 187 ชนิดรวมถึงพืชสมุนไพร 196 ชนิด และเรงดําเนินการจัดวางระบบบริหารจัดการ

พนัธุไมมชีวีติโดยนําฐานขอมูล BG-BASE มาใชในการพัฒนาองคกร และผลักดันใหเปน Outstanding Botanical Garden 

in SE-ASIA เปนที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีทิศทางกาวสูการเปนชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย 

ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการวางแผนการดําเนินงานในระยะยาว
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ชวงระยะกลาง MID-TERM ปงบประมาณ 2566-2570 เปนตน เปน The Necessary Organization for Thailand 

เปนองคกรหลักดานการอนุรักษและสํารองพันธุกรรมพืชพรอมใชงาน โดยเปนที่รูจักและยอมรับในภูมิภาคเอเชีย

ชวงระยะยาว 2571-2576 เตรียมความพรอมและผลักดันองคการสวนพฤกษศาสตรโดยมุงเขาสูระดับโลก 

(Outstanding Botanical Garden in the World) มุงสูการเปนสวนพฤกษศาสตรเขตรอนระดับโลก Word Class Tropical 

Botanic Garden

เป�าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic Goal : SG)
องคการสวนพฤกษศาสตรกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตรเพ่ือกาํหนด

เปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective : SO) โดยกําหนด

ไว 4 ประเด็น ประกอบดวย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดบัสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลง

อนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มุงสรางนวตักรรมการเรียนรูและจดัการ

ดานสวนพฤกษศาสตรโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางมูลคาเพ่ิมเชิงสังคมและพาณิชย

จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตรรวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนําสูการ

ใชประโยชนและการแกปญหาสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ประยุกตใช เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

การบริหารจัดการเพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง
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ประมวลภาพกิจกรรมสําคัญในรอบป� 2563

1.1 ด�านการส�งเสริมการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม
1.1.1 กิจกรรม Botanic Festival 2020 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 

27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชียงใหม เพือ่เปนการ

สงเสริมการเรียนรูและการทองเท่ียวภายในสวนพฤกษศาสตร 

โดยแบงออกเปน 1. กิจกรรมใหความรู เชน Botany Studio นิทรรศการ 

หองแหงแรงบนัดาลใจ จาํลองหองปฏบิตักิารและเรียนรูการทํางาน

ของนักพฤกษศาสตรสาขาตางๆ เชน หอพรรณไม หองพฤกษเคมี 

นิทรรศการแมลง เกษตรอินทรีย การขยายพันธุพืช การเพาะเลี้ยง

กระบองเพชร และชําไมใบ กิจกรรมสาธิตการนํากลวยไมออกจากขวด 

และผสมเกสรกลวยไม สาธิตการทําขนมจากพืชใหสี การทําการด

พรรณไมแหง 2. กิจกรรมหารายได Cactus Lover (เพนทหินให

เปนกระบองเพชร) ไขเจยีวศรัทธา ผามดัยอมสธีรรมชาต ิ3. รานคา

วิสาหกิจชุมชน และ 4. รานอาหารและเคร่ืองด่ืม มีประชาชนและ

ผูสนใจเขารวมกิจกรรม 49,439 คน

1.1.2 กจิกรรมวันเด็กแหงชาติ จดัขึน้ในวันท่ี 11 มกราคม 

2563 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม 

จงัหวดัเชียงใหม โดยจัดกจิกรรมสงเสรมิกระบวนการเรียนรูดานพชื

และส่ิงแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกเด็ก

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง สังคมและ

ประเทศชาติ แบงฐานกิจกรรมออกเปน เกมสพฤกษาพาเพลิน เกมส

พฤกษาปากระปอง เกมสพฤกษาอุกกาบาต และเกมสพฤกษา

มหาสนกุ โดยมเียาวชนและประชาชนทัว่ไปเขารวมกจิกรรมจํานวน 

500 คน

1.1.3 กิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยจัดกิจกรรมปลูกตนไม

วงศไทร ภายใตกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในบริเวณ

แปลงรวบรวมพืชวงศไทรและเสนทางศึกษาธรรมชาติริมน้ําตก

แมสานอย จํานวน 69 ตน โดยมีพนักงานและลูกจางองคการ

สวนพฤกษศาสตร

กิจกรรมสําคัญ
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1.1.4 โครงการสรางการมีสวนรวมดวยกิจกรรมและเครือขาย 

องคการสวนพฤกษศาสตร รวมกับจังหวัดเชียงใหม จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดีสูการเปนทูตการทองเท่ียวแหง

ภาคเหนือ” ในวันเสารที่ 26 ตุลาคม 2562 ใหแกนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 

และในเขต 17 จงัหวัดภาคเหนือ จาํนวน 214 คน เพือ่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อใหเยาวชนเกิดจิตสํานึกตอสวนรวมมี 

“จิตสาธารณะ” ทําหนาที่เผยแพรความรู โดยเปนทูตการทองเท่ียว

ภาคเหนือ และปลูกฝงเยาวชนและประชาชนใหตระหนักในคณุคาของทรัพยากรธรรมชาติ วทิยากร อาจารยวรญัญคมน 

รตันะมงคลชัย อาจารยประจําวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหม 

นักวิชาการจากองคการสวนพฤกษศาสตร ดร.วัฒนะ ตันมิ่ง และพนักงาน/เจาหนาท่ี องคการสวนพฤกษศาสตร 

จัด ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

1.1.5 การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสืบสานพระราชดําริอนุรักษทรัพยากรไทยชาวบานไทย
ไดประโยชน ครั้งที่ 10 สวนเผยแพรความรู สํานักสงเสริมความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร นํากิจกรรมสรางความตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดลอม ในหัวขอ “เมื่อขาวหมดหมอ” โดยสาธิต

การทําอาหารจาก “มนัเทียน” ซึง่เปนพชืใกลสญูพนัธุ ทัง้น้ีเปนงานวิจยั

ของสวนพฤกษศาสตรระยอง ในการอนุรักษพืชใกลสูญพันธุ โดยการ

ใหความรูแกชาวบาน ในการนําพืชมาทดแทนอาหารหลักที่เปนแหลง

พลังงานแทนขาว ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสืบสาน

พระราชดาํรอินรุกัษทรพัยากรไทย ชาวบานไทยไดประโยชน ครัง้ที ่10 

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนยหนองระเวียง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

กลุมเปาหมาย 1,000 คน

1.1.6 กิจกรรมเสวนาวิชาการ PM 2.5 ภัยรายใกลตัว 
ควบคุมไดดวยตัวเรา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 เปนความ

รวมมอืระหวางองคการสวนพฤกษศาสตร และศูนยวิจัยวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานเสวนา

ดงักลาวมผีูเขารวมงานทัง้สิน้ 376 คน จากผลการทาํแบบประเมนิงาน

เสวนาจากแบบสอบถาม พบวา มผีูตอบแบบประเมิน จาํนวน 151 คน 

คิดเปนรอยละ 43.35 ของผูเขารวมงานทั้งหมด โดยสวนใหญเปน

เพศหญิง รอยละ 68.21 มีอายุต่ํากวา 20 ป รอยละ 67.55 และ

ประกอบอาชีพเปนนักเรียน หรือนักศึกษา รอยละ 87.33 ดานระดับ

ความพึงพอใจในความรูและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมงาน

เสวนา พบวา ผูเขารวมงานมีความรูสึกหวงแหนและอยากมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากรพืชและสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด รอยละ 88.74 รองลงมาไดแก การที่ผูเขารวมเสวนาไดรับความรู 

ความเขาใจ และประโยชนจากการเขารวมงานเพิ่มขึ้น รอยละ 88.21 และผูเขารวมงานมีความพึงพอใจตอสถานที่ 

สื่อ ทัศนูปกรณ ที่มีความเหมาะสม รอยละ 4.40
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1.2 ด�านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR)
1.2.1 กิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ วันที่ 

21 ตุลาคมของทุกป ซึ่งเปนวันคลายพระราชสมภพของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนวันบํารุงรักษาตนไมประจําป

ของชาติ องคการฯ จึงไดจัดกิจกรรมรวมกันบํารุงรักษาตนไม

เพื่อนอมรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยใชพื้นที่ ณ ศูนยอนุรักษ

พรรณไมทีส่งู สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริกิติิแ์ละพ้ืนที่

ชุมชนบานแมสาใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวม

กิจกรรม ไดแก พนักงานและเจาหนาที่ อ.ส.พ. ชาวบานชุมชน

บานแมสาใหมเจาหนาที่ Forru และนักเรียนในพื้นท่ีใกลเคียง 

อ.ส.พ. จํานวนโดยประมาณ 80 คน

1.2.2 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 

ณ ทําเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ โดย

จัดกิจกรรมสรางความตระหนักในการ

อนุ รั ก ษ ท รั พย าก ร ธ ร รมชา ติ และ

สิง่แวดลอม สาธติการปลกูกระบองเพชร

และพืชอวบน้ํา มีเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,200 คน

1.1.7 งานวันพื้นที่ชุมน้ําโลก จังหวัดระยอง ประจําป 2563 (วันที่ 30 

มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2563) สวนเผยแพรความรู ไดจัดกิจกรรมสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรพืชและส่ิงแวดลอม ระหวางวันท่ี 30-31 

มกราคม 2563 ณ สวนพฤกษศาสตรระยอง โดยใหผูเขารวมกิจกรรมรวมเรียนรู

ปลูกพันธุไมกลุมพืชทนแลง ไดแก กุหลาบหินบัวแกว Echeveria sp. หางจระเข

เล็ก และพืชกลุมเฟน ไดแก เฟนขาหลวงหลังลาย เฟนชายผาสีดา ผูเขารวม

กิจกรรม ไดแก นักเรียน นักศึกษา เจาหนาที่ภาครัฐ และผูสนใจท่ัวไป จํานวน 

1,000 คน

1.1.8 จัดฐานการเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร สวนพฤกษศาสตร
ขอนแกนไดมีการจัดฐานการเรียนรูสําหรับนักเรียนท่ีเขามาทํากิจกรรมท้ังหมด 

10 ฐานการเรียนรู ดังนี้ 1. นักสืบพรรณไม 2. เพาะขยายพันธุไม 3. การจักสาน 

4. วิทยาศาสตรในพรรณไม 5. ภูมิศาสตร 6. สันทนาการ 7. สมุนไพร 8. เกษตร

อินทรีย 9. โครงสรางพืช 10. ของเลนพรรณไม

1.1.9 อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติและสืบสานประเพณีทองถ่ินอสีาน 

ประจําป 2563 “เพลนิชมสวนมวนกนิแมง แลงฟงลาํ” สวนพฤกษศาสตรขอนแกน

ไดจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานประเพณีทองถิ่นอีสาน 

ประจําป 2563 “เพลินชมสวน มวนกินแมง แลงฟงลํา” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 

27 กุมภาพันธ 2563

44 รายงานประจำป 2563



กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

2.1 อ.ส.พ. จัดอบรมศาสตร�การเลี้ยงดิน ด�วยการห�มดินของในหลวงรัชกาลท่ี 9
วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2562 องคการสวนพฤกษศาสตร 

จดัอบรมศาสตรการเลีย้งดินดวยการหมดินของในหลวงรชักาลที ่9 

เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

“นกัวทิยาศาสตรดนิเพือ่มนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist 

Award) พระองคแรกและพระองคเดยีวในโลก และเผยแพรพระราช

กรณียกิจดานการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร สรางการรับรู

และความเขาใจถึงความสําคัญของวันดินโลก ซึ่งเนนความสําคัญ

ของการมสีวนรวมขององคกรและบุคลากร เกิดความตระหนกัถึงความสาํคญัของการอนรุกัษดนิและน้าํ ปองกนัและลด

การชะลางพังทลายของดินเพื่อใหระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ โดยนางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหนาสวนเผยแพร

ความรู องคการสวนพฤกษศาสตร กลาวเปดการอบรม แกบุคลากรองคการสวนพฤกษศาสตร จํานวน 30 คน 

โดยมีวิทยากร กลุมวิชาการเพ่ือพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

2.2 ผู�อํานวยการองค�การสวนพฤกษศาสตร� พร�อมด�วย ผู�บริหาร พนักงานองค�การสวนพฤกษศาสตร� 
 ร�วมพิธีลงนามถวายพระพร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายรณรงค เส็งเอ่ียม 

ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร พรอมดวย ผูบริหาร 

พนักงานองคการสวนพฤกษศาสตร รวมพิธีลงนาม

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอง

รับรองชั้น 1 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

1.2.3 สวนพฤกษศาสตรขอนแกน ไดจัดโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม โดยจัดขึ้นในระหวางวันที่ 19-23 กุมภาพันธ 2563
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2.3 วันท่ี 28 กรกฎาคมน้ี เท่ียวสวนพฤกษศาสตร�ฯ ฟรี
เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 องคการสวนพฤกษศาสตร 

เปดใหเขาชมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัด

เชียงใหม ฟรี โดยไมเสียคาธรรมเนียมบัตรผานประตู ในวันที่ 28 

กรกฎาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. เพื่อรวมสืบสาน

พระราชปณธิานในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

โดยเปดโอกาสใหประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามา

ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ สัมผัสคุณคาความงดงามของพรรณไม

และธรรมชาติที่รมร่ืน สูดอากาศบริสุทธ์ิภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ “สวนสวยแหงการเรียนรู

คูความเพลิดเพลิน” สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0 5384 1234 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

2.4 องค�การสวนพฤกษศาสตร� จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 องคการสวนพฤกษศาสตร 

จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

12 สิงหาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ 

วังภคพัฒนวงศ กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร เปนประธาน

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

นายรณรงค เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

กลาวรายงานการจัดงาน ซ่ึงมีชุมชนจากหมูบานแมแมะ ตําบลแมแรม 

หมูบานแมสา ตาํบลโปงแยง พรอมดวยผูบรหิาร บคุลากรองคการสวนพฤกษศาสตร รวมกันปลูกตนไมวงศยาง จาํนวน 

89 ตน และกลวยไม จํานวน 500 ตน ภายในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

2.5 องค�การสวนพฤกษศาสตร� จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว

วนัศกุรที ่24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.ประสิทธ์ิ 

วังภคพัฒนวงศ กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร เปนประธาน

ในพธิถีวายราชสดุดเีฉลมิพระเกียรต ิและปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี 

ดร.ปยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผูอํานวยการองคการ

สวนพฤกษศาสตร พรอมดวย นางสาวปถวี แสงฉาย ผูอํานวยการ

สํานักบริหาร ดร.รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักวิจัย

และอนรุกัษ นายธรกร พลิยัลาภ ผูอาํนวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน บคุลากรองคการสวนพฤกษศาสตร และขาราชการ

ทหาร กําลังพล จากกรมทหารราบที่ 7 เขารวมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และรวมกันคืนกลวยไมสูปาธรรมชาติ 

จํานวน 500 ตนและปลูกตนไมวงศนอยหนา 25 ชนิด จํานวน 68 ตน อาทิ มหาพรหมราชินี ลําดวนดอย บุหรง สายหยุด 

ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
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2.6 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายรณรงค เส็งเอี่ยม ผูอํานวยการ

องคการสวนพฤกษศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร พนักงาน

องคการสวนพฤกษศาสตร เขาบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง 12 สงิหาคม 2563 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม

2.7 โครงการปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
 พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ป� 
 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

สวนพฤกษศาสตรขอนแกนไดจัดโครงการปลูกตนไม

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลาเจาอยูหวั เน่ืองในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ป และเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 68 พรรษา จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

3.1 เยี่ยมชมพรรณไม�ในสวนพฤกษศาสตร�ฯ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 นาย

โมโตฮิโร มิบุ (พระญาติจักรพรรดิฮิโรฮิโต) 

ประเทศญีปุ่น พรอมครอบครวั เขาเยีย่มชม

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

จังหวัดเชียงใหม โดยมี ดร.ปยเกษตร 

สุขสถาน รักษาการรองผูอํานวยการ

องคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับ

และนําชมสวนพฤกษศาสตรฯ

บุคคลสําคัญเยี่ยมชม
องค�การสวนพฤกษศาสตร�
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3.2 คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการ
 ความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 พลเอกสุรศักด์ิ กาญจนรัตน 

ประธานคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วุฒิสภา 

พรอมดวยคณะกรรมาธิการฯ เขาศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพขององคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) โดยมี นายรณรงค 

เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และ ดร.ปยเกษตร 

สุขสถาน รักษาการรองผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับพรอมบรรยายภาพรวมการดําเนินงาน

ของ อ.ส.พ. โอกาสนี้คณะกรรมาธิการฯ ไดเขาชมการอนุรักษทรัพยากรพันธุพืชนอกถิ่นกําเนิด ซึ่งเปนพันธกิจท่ีสําคัญ

ขององคการสวนพฤกษศาสตร ณ กลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และชมความหลากหลายทางชีวภาพ

ในเสนทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม Canopy Walks ภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พรอมกับชิมเคร่ืองดื่มจากดอกไมฤดูรอนซึ่งมีสวนผสมของดอกซอและรากชะเอม และ

ไอศกรมีสตูรนมผสมมะเดือ่หวาและขงิ ไอศกรมีซอรเบทสตูรมะเดือ่สายผสมสมนุไพร ซึง่เปนผลงานวจิยัของนกัวชิาการ

องคการสวนพฤกษศาสตร

3.3 เลขานุการ รมว.ทส. เยี่ยมชมการดําเนินงานของ 
 องค�การสวนพฤกษศาสตร�

วนัจันทรที ่2 มนีาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายณฐพร 

โตประยูร ท่ีปรึกษาดานกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม พรอมดวยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมปาไม 

และคณะ เขาเยี่ยมชมการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรและ

เสนทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม Canopy wallks โดยมี นายรณรงค เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการองคการ

สวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับ ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

3.4 คณะผู�เข�าประกวดมิสแกรนด�เชียงใหม� 2020
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายรณรงค เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการ

องคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับคณะผูเขาประกวดมิสแกรนด

เชียงใหม 2020 ในโอกาสเขาเยี่ยมชมการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืช 

ภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม 

โดยผูเขารวมประกวดไดเยีย่มชมการอนุรกัษพรรณไมไทย และชมิชามหา

หงสสูตรเย็น ชมการนําเสนอผลิตภัณฑตอยอดงานวิจัยจากมหาหงส 

ตะไครตน และเสม็ดขาว และชมการสาธิตการนํากลวยไมออกจากขวด 

โดยผูเขาประกวดไดทําการขยายพันธุกลวยไม โดยมีทีมงานสวนประชาสัมพันธและการตลาด สวนผลิตและพัฒนา

นวตักรรม สาํนกัสงเสริมความรูและกิจการพฤกษศาสตร ทมีงานวิจยัเพือ่การพัฒนาและสรางผลิตภณัฑ สาํนกัวจิยัและ

อนรุกัษ ทมีงานเพาะชําและขยายพันธุพชื สาํนกัพฒันาสวนพฤกษศาสตร องคการสวนพฤกษศาสตร รวมใหการตอนรับ

ทั้งนี้จะไดมีการเผยแพรกิจกรรม มิสแกรนดเชียงใหม 2020 ที่ทํากิจกรรมภายในสวนพฤกษศาสตรฯ ผานทาง

เพจมิสแกรนดเชียงใหม และเพจ Miss Grand Thailand ในลําดับตอไป
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3.5 นักเรียน บยส. รุ�นท่ี 24 ร�วมใจปลูกต�นไม� เพื่อแผ�นดิน ภายในสวนพฤกษศาสตร�ฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายรณรงค เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับ 

ดร.ปฤถา พรหมเลศิ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย พรอมคณะนกัเรยีน

หลักสูตร ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนที่ 24 จํานวน 

30 คน ในโอกาสเขาเยีย่มชมการอนรุกัษทรพัยากรพรรณพชืไทย และรวม

กันปลูกตนไม ภายใตกิจกรรมสาธารณประโยชนปลูกตนไมเพ่ือแผนดิน 

อาทิ ตนรวงผ้ึง มหาพรหมราชินี จําปสิรินธร มะหาดไทย สมอไทย โอกาสน้ี 

นายเจรญิฤทธิ ์สงวนสตัย ผูวาราชการจงัหวดัเชียงใหม พรอมดวยหัวหนา

สวนราชการจังหวัดเชียงใหม รวมใหการตอนรับ ณ สวนพฤกษศาสตร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม

3.6 กรมทหารราบที่ 7 จัดกิจกรรมปลูกป�าเฉลิมพระเกียรติ
 ภายในสวนพฤกษศาสตร�ฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายฉัตรทอง เจือจันทร 

หัวหนาสวนรวบรวมพันธุและจัดการพืชมีชีวิต สํานักวิจัยและอนุรักษ 

พรอมดวยทีมงานสวนประชาสัมพันธและการตลาด องคการสวน

พฤกษศาสตร ใหการตอนรับ พันเอก ณรงคฤทธิ ปาณิกบุตร ผูบังคับการ

กรมทหารราบที่ 7 คายกาวิละ พรอมคณะนายทหาร กําลังพล และสมาชิกสมาคมแมบานทหารบก กรมทหารราบท่ี 7 

จิตอาสา จํานวน 150 นาย ในการเขาจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง โดยรวมกันปลูกพรรณไมไทยกวา 30 ชนิด 

จํานวน 250 ตน ภายในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งเขาเยี่ยมชมพรรณไม

ภายในกลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และ Canopy Walks เสนทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม

3.7 ผู�ตรวจราชการ ทส.ตรวจเย่ียมการดําเนินงานของ อ.ส.พ.
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(ทส.) ตรวจเย่ียมการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีนายรณรงค เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร พรอมดวย 

คณะผูบรหิาร พนกังานองคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรบัและรายงานผลการดาํเนนิงาน ซึง่ ผูตรวจราชการ ทส. 

ไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานตางๆ ของ อ.ส.พ. อาทิ ผนึกกําลัง

ทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานภายใตสังกัด ทส. และภาคีเครือขาย

ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานเอกชน ฯลฯ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการเรื่องตางๆ เพื่อใหเปน

องคกรแหงนวตักรรมและการเรยีนรู (Learning and innovation) การพฒันา

แหลงเรียนรูและนวัตกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร ประสานงานกับ

สถาบันการศึกษาในการนํานกัเรียน นกัศกึษาเขาทศันศึกษาคุณคาทรพัยากรพรรณพืช ใหเกดิสาํนกึรกัทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รวมกันดูแลรักษาใหคงอยูตอไป พรอมท้ัง ไดชื่นชมการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร 

ใหกาํลงัใจแกบคุลากรขององคการฯ ทกุคน เพราะทกุคนคอืกาํลังสาํคญัในการรวมกนัทาํงาน ขบัเคลือ่นองคกรใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โอกาสนี้ ผูตรวจราชการ ทส. ไดปลูกตนขุนไม ภายในบริเวณกลุมอาคารเรือนกระจก

เฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
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รวมภาพกิจกรรมอ่ืนๆ
สวนพฤกษศาสตร�ขอนแก�นน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม เข�าชมนิทรรศการการใช�ประโยชน�

จากพืชทําถ�วยจากใบตองและกาบหมาก ของสวนพฤกษศาสตร�ขอนแก�น

ให�การต�อนรับผู�เข�าเยี่ยมชมสวนฯ

จัดนิทรรศการภายในและภายนอก

การมีส�วนร�วมกับหน�วยงานภายนอก
ร�วมงานราชพิธีต�างๆ ร�วมกิจกรรมกับหน�วยงานภายนอก

50 รายงานประจำป 2563



โครงการเที่ยวชมสวนสักการะองค�พระแม�ย�า (จําลอง)
สวนพฤกษศาสตร�พรระแม�ยย��า สุโขทัย

กิจกรรม บวงสรวงสักการะพระแม�ย�า (จําลอง)

กิจกรรม ฐานการเรียนรู�ด�านพฤกษศาสตร� ให�ความรู�กับนักเรียน

ชมดนตรีในสวน และตลาดนัดพันธุ�ไม� โครงการจิตอาสา เราทําความดีด�วยหัวใจ ภายในพ้ืนท่ี

สวนพฤกษศาสตร�พระแม�ย�า สุโขทัย

กิจกรรม ชมนิทรรศการจากสวนพฤกษศาสตร�สาขา 

ท้ัง 5 สาขา และหน�วยงานราชการจังหวัดสุโขทัย
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สวนพฤกษศาสตร�บ�านร�มเกกลล��า พิษณุโลก ในนพระราชดําริ

สวนพฤกษศาสตร�ระยยอง

กิจกรรมห�มหมอก 

กอดหนาว ดูดาวบนภู

กิจกรรมปลูกต�นไม�

เพื่อการอนุรักษ�

การให�บริการนักท�องเท่ียว

ท่ีเข�าเย่ียมชมสวน

จัดนิทรรศการร�วมกับหน�วยงานภายนอก

กิจกรรมสวนผักโรงเรียน

ให�การต�อนรับและนําชมสวนฯ จัดนิทรรศการให�ความรู�
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องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการเปนหนวยงานทางวิชาการ

ทีม่บีทบาทสาํคญัในการสรางองคความรู และแหลงเรยีนรูทางดานทรพัยากรพรรณพชื และความหลากหลายทางชวีภาพ 

ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทย และควรอนุรักษและฟนฟูใหคงอยูสืบไป

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ในฐานะผูนําในการกํากับดูแลองคกร ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล 

(Corporate Governance : CG) ซึง่ถอืวาเปนปจจัยสาํคญัในการขบัเคลือ่นภารกจิองคกร ใหบรรลวุสิยัทศันองคการอยาง

มีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดนโยบายหลักการและแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใน อ.ส.พ. เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมให อ.ส.พ. เปน

หนวยงานทีม่ปีระสทิธิภาพในการดาํเนนิงาน มกีารกาํกบัดแูลกจิการและการบรหิารจัดการทีด่ ีมจีรยิธรรม จรรยาบรรณ

และมีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยมุงเนนการมีสวนรวมในการแสดงบทบาท 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ. การบริหารจัดการองคกร และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนได

สวนเสียอยางเปนธรรม และการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหาร

กิจการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และสอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

อันเปนมาตรฐานสากล เพื่อให อ.ส.พ. เปนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือในระดับประเทศสืบไป

ส�ว
นที่

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ด�าน
ธรรมาธิบาล

  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุงเนนที่จะบริหารงานอยางเต็มความสามารถ โดยมุงเนนบทบาทของคณะกรรมการ

ในฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐ และประชาชนในการกําหนดนโยบายดานการบริหารงาน รวมทั้งทิศทางการเจริญเติบโต

และตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญขององคกร และกํากับดูแลฝายบริหารในการจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมายอยาง

เพือ่แสดงความมุงม่ันตอการบรหิารกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล 6 ประการ และสอดคลองกบัหลกัสาํคญัสาํหรบั

การจัดทําการกํากับดูแลที่ดี อันเปนมาตรฐานสากล อ.ส.พ. ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวย 

นโยบายหลัก 4 หมวด คือ

หมวดท่ี
นโยบายด�านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ.1
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ลําดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย
1 คณะกรรมการเขาใจในบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีขององคการ 

(CG : Accountability ความรับผิดชอบ)

(หลักธรรมาภิบาล : หลักความรับผิดชอบ)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รบัทราบอํานาจหนาที ่ความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการ อ.ส.พ. และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ รวมท้ัง 

กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ตามหลักเกณฑ

การกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจไวอยางชัดเจน

2 มุงเนนใหคณะกรรมการมีการปฏิบัติงานตามหนาที่และ

ความรับผิดชอบครบถวนและมีประสทิธิภาพ โดยตระหนัก

ถึงบทบาทหนาที่ ในการกําหนดใหมีทิศทาง นโยบาย 

แผนงาน กลยุทธ และเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

(CG : Responsibility ความสํานึกในหนาที่)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มสีวนรวมในการกําหนดทิศทาง นโยบาย 

กลยุทธ แผนงานท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงการทบทวน

แผนงานประจําปของ อ.ส.พ. ใหเปนแผนที่มีรายละเอียดและ

องคประกอบท่ีครบถวน สมบูรณ

3 มุงเนนใหคณะกรรมการองคการ มีการทบทวนความพอ

เพียงของระบบบริหารจัดการองคกรที่สําคัญอยาง

สม่ําเสมอ

(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีการแตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะอนกุรรมการในดานตางๆ ของการบรหิารจดัการองคกรที่

สาํคญั ทัง้ 5 ระบบ อาทิเชน การบริหารความเส่ียง การควบคุม

ภายใน การบรหิารจดัการสารสนเทศ และการบรหิารทรพัยากร

มนุษย โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ส.พ. มีการบันทึก

ขอสังเกตและขอเสนอแนะการดําเนินงานดังกลาว เพื่อใหฝาย

บริหารนําไปทบทวนปรับปรุงแกไข

4 มุงเนนใหคณะกรรมการมีการกํากับควบคุม ดูแล ติดตาม

ผลการดําเนินงานองคกรใหบรรลุเปาหมายระยะสั้น 

ระยะยาวที่กําหนดไว

(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา

การกํากับดูแล การควบคุม และติดตามการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการดานตางๆ ใหทีป่ระชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

รับทราบอยางสม่ําเสมอ

5 มกีารประเมินผลงานและทบทวนการกําหนดคาตอบแทน

ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการกําหนด ตกลง 

หลักเกณฑในการประเมินผูบริหารระดับสูงไวลวงหนา

(CG : Transparency ความโปรงใส)

(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบแนวทางการประเมินผลงาน 

การกําหนดตัวชี้วัดผลงาน การติดตามประเมินผล และการ

กําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ที่เปนรูปธรรม 

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเปนไปตามหลักการและปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และ

หลักสําคัญของการกํากับดูแลองคกรที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ไดแก

1. ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ (Accountability)

2. ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

3. การปฏิบตัติอผูมสีวนไดสวนเสียโดยสุจรติ และจะตองพิจารณาใหเกดิความเทาเทียมกัน (Equitable Treatment)

4. ความโปรงใส (Transparency) กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะนี้

 - ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได

 - มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการ

อยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

5. การสรางมูลคาเพิม่แกกจิการท้ังในระยะส้ันและระยะยาวโดยการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมมลูคาใดๆ นัน้จะตอง

เปนการเพ่ิมความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน (Value Creation)

6. การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ (Ethics)

7. การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหม ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต และความเปนอยู

ของชุมชนหรือทองถิ่น (Participation)
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ลําดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย
6 มีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ อยาง

สม่ําเสมอ โดยมีการจัดกลไกการประชุมที่เหมาะสม เพื่อ

ใหมสีวนรวมในการพิจารณาและใหขอสงัเกตในการประชุม 

(CG : Responsibility ความสํานึกในหนาที่)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ไดรวมกันพิจารณาปฏิทินการประชุม

ตามปงบประมาณไวลวงหนา โดยกําหนดใหมีการจัดประชุม

คณะกรรมการ อ.ส.พ. เปนประจําทุกเดือน หรืออาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และการประชุมคณะ

อนุกรรมการ กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละคร้ัง 

หรือตามความเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการ อ.ส.พ. ไดกาํหนด

ใหมกีารจดัสงเอกสารการประชมุในวาระทีม่คีวามซบัซอนใหแก

กรรมการลวงหนาเพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาและศึกษาราย

ละเอียดประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ

7 สงเสริมกระบวนการมีการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

โดยการประเมินตนเองและการเพ่ิมพูนความรูในเร่ืองที่

เกี่ยวกับกิจการ

(CG : Ethic การสงเสริมพัฒนาการการกํากับดูแลและ

จรรยาบรรณที่ดี)

กรรมการ อ.ส.พ. มีสวนรวมในการเขารับฟงกิจกรรมการ

บรรยายใหความรูในเร่ืองตางๆ ที ่อ.ส.พ. จดัข้ึนอยางสม่าํเสมอ

มุงมัน่พฒันาระบบบรหิารการจดัการองคกรโดยมุงสูผลสัมฤทธิแ์ละผลลพัธในการทาํงาน ใหสอดคลองกบัเกณฑ

และแนวทางตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อยางมี

ประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อยางเต็มขีดความสามารถ โปรงใส ตรวจสอบได 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ในระยะยาวอยางยั่งยืน ตลอดจนการสรางภาพลักษณและความเชื่อถือท่ีดีตอองคกร 

โดยมีการกํากับดูแลการดําเนินงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

หมวดท่ี
นโยบายด�านการบริหารจัดการองค�กร2

ลําดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย
1 จัดใหมียุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 

ทันสมัย และครอบคลุมในดานตางๆ ขององคกร 

และสามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติได

อ.ส.พ. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคการ และแผนยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานในดานตางๆ ใหครอบคลุมการดําเนินงานขององคกรและมี

การทบทวนอยางสม่ําเสมอ

2 การบรหิารความเสีย่งทีเ่ปนระบบ เชือ่มโยงและ

บูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ดี ตลอดจนปลูกฝงการบริหาร

ความเส่ียงใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ีนํา

ไปสูการสรางสรรคมูลคาใหแก อ.ส.พ.

(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

อ.ส.พ. ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธการดําเนินงานดานการบริหาร

ความเส่ียงระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือใหมอีงคประกอบการบริหารความ

เสี่ยงที่ครบถวนและมีประสิทธิภาพครอบคลุมหลักเกณฑการประเมิน

องคกร รวมท้ังจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงในระดับองคกร เพื่อใหมีการทบทวนปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในระดับองคกรและระดับหนวยงานยอยอยางสม่ําเสมอ

3 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน อ.ส.พ. จัดใหมีคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณตาม

แผนการลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

4 การจัดวางระบบ EVM อ.ส.พ. สงเสริมใหมกีารจัดวางและพฒันาระบบ EVM ใหเปนไปตามเกณฑ

การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
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ลําดับ นโยบายหลัก การปฏิบัติตามนโยบาย
5 สงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในเปนกระ

บวนการทํางานองคกร ที่มีแนวทางการดําเนิน

งานตามมาตรฐานสากล

(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

อ.ส.พ. มีการสรางบรรยากาศการควบคุม โดยการสงเสริมใหบุคลากร

ภายในองคกรเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และ

ตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน มีการ

ประเมินความเสี่ยงและจัดใหมีกิจกรรมควบคุมทั้งในระดับองคกรและ

ระดับกิจกรรม จัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอและจัดใหมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบ

ควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอและเหมาะสม

6 ระบบตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือสาํคญัของ

ฝายบริหารในการชวยติดตามงานเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมาย และเปนกลไกที่

สําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

1. จดัใหมกีารทบทวนและจัดทาํกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในทุกป

2. มีการประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการและฝายบริหาร เพื่อใหชวย

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง

การควบคุมภายในและการกํากับดูแลที่ดีแกกรรมการและฝายบริหาร

3. ฝายตรวจสอบภายในรวมหารือเรื่องการประเมินความเส่ียงกับ

คณะกรรมการและฝายบริหาร เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบเชิงกลยุทธ

4. คณะกรรมการและฝายบริหาร ใหความเห็นตอรายงานผลการตรวจสอบ

ที่นําเสนอและมีการติดตามปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยาง

เหมาะสม

5. ฝายตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินตนเอง และนําเสนอแผน

กลยุทธและแผนปฏิบตักิารในการปรับปรุงหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ตามกฎเกณฑทีก่าํหนดไวในคูมอืการตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ

7 การจดัการระบบสารสนเทศสามารถตอบสนอง

ความตองการของรัฐวิสาหกิจและรองรับการ

ดําเนินงานตาม พ.ร.ฎ วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

(CG : Value Creation การสรางมูลคาเพิ่ม)

อ.ส.พ. มีการทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ 

รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของ

รัฐวิสาหกิจ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารความเส่ียง ควบคุม

ภายใน และตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบ

สารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งมีแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดาน 

ICT มีการประเมินความเพียงพอและความคุมคาของระบบสารสนเทศ

8 มุงเนนให อ.ส.พ. มีการดําเนินงานดวยความ

โปรงใส โดยอยูบนหลักการที่พนักงานทุกระดับ

ปฏบิตัหินาทีเ่พ่ือผลประโยชนสงูสดุของ อ.ส.พ. 

โดยปราศจากผลประโยชนสวนตนเขามา

เกี่ยวของ 

(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส)

อ.ส.พ. มกีารกาํหนดกลไกการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานอนัเปนการขดัตอ

ผลประโยชนของ อ.ส.พ. โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายใหความรูแกบุคลากร

และเจาหนาที่ของ อ.ส.พ.

9 ใหความสําคัญกับการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานและรายงานทางการเงิน ซึ่งเปน

เครื่องมือในการกํากับดูแลการดําเนินงานเพื่อ

ใหไดรายงานทางการเงินและรายงานทางการ

บริหารท่ีถูกตอง ชัดเจน นาเช่ือถือ และเปน

ปจจุบันใหผูที่เกี่ยวของ สามารถตรวจสอบได

และชวยลดความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตอ

การดําเนินงาน

(หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส)

คณะกรรมการ อ.ส.พ. เปนผูรับผิดชอบในการเสริมสรางกลไกการจัดทํา

รายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
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นโยบายหลัก การปฏิบัติตามโยบาย
1. มุงมั่นในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการและใหบริการ

ดวยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผูรับ

บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 (หลักธรรมาภิบาล : คุณธรรม)

อ.ส.พ. มีการจัดทําแผนฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรใหมี

จิตสํานึกและการใหบริการตามหลักความพึงพอใจของผูรับ

บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

2. สงเสริมใหมีการเปดเผยสารสนเทศ ทั้งท่ีเปนสารสนเทศ

ทางการเงินและไมใชทางการเงินอยางครบถวนเพียงพอ 

ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ ทันเวลา

 (หลักธรรมาภิบาล : ความโปรงใส)

อ.ส.พ. มีการจัดชองทางในการเปดเผยสารสนเทศท่ีมีสาระ

สําคัญ โดยจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไวภายใน อ.ส.พ. และเพื่อ

รายงานผลการดําเนินงานผานทาง Website ของ อ.ส.พ.

3. สงเสรมิใหมกีารรบัฟงคาํถามและความเหน็ของผูเกีย่วของ

ทกุประเภทดวยความเขาใจและยอมรับตอการตอบคําถาม

 (หลักธรรมาภิบาล : การมีสวนรวม)

อ.ส.พ. มีการจัดทําชองทางในการรับฟงความเห็นของผูเก่ียวของ 

ทั้งในสวนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ

ภายนอก

หมวดท่ี
นโยบายด�านผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย3

หมวดท่ี
บุคลากรและการเรียนรู�4

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มอบนโยบายใหองคกรมีความมุงมั่นบริการ (Service) ดําเนินงานโดยคํานึงถึงสิทธิของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ประกอบดวย ผูใชบริการ ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ พนักงาน ตลอดจนชุมชน

และสงัคมสวนรวม มุงเนนการบริการดวยใจ รวดเร็วทันใจ และบริการเปนเลิศแกผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสียอยาง

ซือ่สตัยสจุรติ โปรงใส เปนธรรม และการใหมสีวนรวมในการใหขอคดิเหน็ และขอเสนอแนะ เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียอยางนาพอใจ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ใหความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ และตอเน่ือง มกีารพัฒนา

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนมาตรฐาน และมีทิศทางการพัฒนาท่ีถูกตอง โดยกําหนดนโยบายและกลยุทธ

ดานการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลทีส่อดรบักับทิศทางการดาํเนนิงานของรฐัวสิาหกจิและกลยุทธของรฐัวสิาหกจิ 

โดยตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนพลังขับเคล่ือนที่สําคัญขององคกร ดวยการสงเสริมจัดใหมีระบบ

คณุธรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และมุงม่ันในการสราง

จิตสํานึกของบุคลากร ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย มุงม่ัน ทุมเท และรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งดานบวกและดานลบ โดยมุงเนนผลประโยชนสูงสุดขององคกร

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ
1. กําหนดนโยบายและกลยุทธในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดยพิจารณาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเชื่อมโยงกับ

แผนวิสาหกิจ

 (หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ)

อ.ส.พ. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรที่

เปนปจจัยแหงความกาวหนาขององคกร โดยสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาใหมีความรูความสามารถสูงขึ้นและ

เหมาะสมกับตําแหนงงาน

2. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ แลกเปล่ียน

เรยีนรู เพ่ือการพัฒนาองคกร รวมถึงการมีสวนรวมในการกําหนด

แผนยุทธศาสตรขององคกร

 (หลักธรรมาภิบาล : ความมีสวนรวม)

อ.ส.พ. ดาํเนนิการจดัสรางบรรยากาศในการมสีวนรวมใน

การตดัสนิใจและแลกเปล่ียนความรูดานการพฒันาองคกร

อยางตอเนื่อง
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นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ
3. กํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

เปนไปตามจรรยาบรรณขององคกร เพื่อประโยชนสูงสุดของ

องคกร และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความ

ขัดกันของผลประโยชน

 (หลักธรรมาภิบาล : นิติธรรม, คุณธรรม)

อ.ส.พ. มีการจัดทําจรรยาบรรณของ อ.ส.พ. เปนลายลักษณ

อกัษรและแจงเวยีนใหบคุลากรในองคการไดรบัทราบ และ

ถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพรผานระบบ เครือขาย และจัด

พิมพเพื่อเผยแพรตอไป อีกทั้งมีการปรับปรุงแกไข

กฎระเบียบขอบังคับ และเผยแพรใหบุคลากรในองคการ

ทราบอยางทั่วถึง

4. มุงเนนและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปน

ธรรมและสะทอนถึงประสิทธิภาพของผูปฏิบัติอยางแทจริง

 (หลักธรรมาภิบาล : โปรงใส, ความคุมคา)

อ.ส.พ. จัดใหมีระบบการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

เปนธรรม โดยองิจากการประเมินผลการปฏบิตังิานทัง้เชงิ

ปริมาณและคุณภาพ

5. สงเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ 

และความรูในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อมุงสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยใชหลักการของ 

Peter Senge 5 ประการ ประกอบดวย

5.1 System Thinking กระบวนการคิดอยางเปนระบบ

5.2 Personal Mastery การสรางวินัยของบุคคลในหนวยงาน

5.3 Mental Models การปรับเปลี่ยน แนวความคิดของบคุคล

5.4 Share Vision การมีวิสัยทัศนรวมกัน

5.5 Team Learning การเรียนรูของกลุม/ฝาย/ทีม

(หลักธรรมาภิบาล : การมีสวนรวม)

อ.ส.พ. จัดใหมีโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือโครงการ

จัดการองคความรู (KM) ภายในและภายนอก โดยมีการ

สื่อสารประชาสัมพันธผานทางชองทางตางๆ

6. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 (หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ)

อ.ส.พ. ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาหรือปรับปรุง

แนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง การจัดกิจกรรมหรือการ

บริการเพื่อเสริมสรางสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงใหแก

ผูปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความ สัมพันธอันดี

ระหวางผูปฏิบัติงาน และการพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพ

แวดลอมใหเหมาะสมในการทํางานและมีความปลอดภัย

ตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร

 นโยบาายป�องงกันคความขัดดแย�งททางผลลประโยยชน�

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กําหนดขอบังคับและมาตรการปองกัน ควบคุม และตรวจสอบการกระทําท่ีเปนการขัดแยง

ระหวางผลประโยชนสวนบคุคลและผลประโยชนของ อ.ส.พ. เพือ่ใหกรรมการและผูปฏบิตังิานยดึถอืปฏบิตัอิยางเครงครดั 

เปนการปองกันการแสวงหาผลประโยชนทีม่คิวรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอืน่จากการปฏิบตั ิหรอืละเวนการปฏิบตัิ

อยางใดในหนาที่หรือตําแหนงของกรรมการและผูปฏิบัติงานของ อ.ส.พ. โดยในการประชุมของกรรมการ อ.ส.พ. 

หากกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนของ อ.ส.พ. 

ในเรือ่งทีไ่ดมกีารเสนอเขาสูระเบยีบวาระการประชมุในครัง้ใด กใ็หแจงตอท่ีประชมุคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพือ่พจิารณา

ใหงดออกเสยีงเพือ่ลงมต ิหรอือาจเชญิใหออกจากหองประชมุในระหวางทีพ่จิารณาเรือ่งทีม่สีวนไดสวนเสยีหรอืมคีวาม

ขัดแยงทางผลประโยชนนั้น ในสวนของผูปฏิบัติงานไดมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่สุมตรวจสอบ

การประพฤติปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานและคูสมรสเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาการ
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ดําเนินการเก่ียวกับการเสนอราคา และการเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีไดทํากับ อ.ส.พ. หากตรวจพบ

การกระทําผิดท่ีเปนการฝาฝนใหรายงานตอผูอํานวยการโดยทันที นอกจากน้ียังไดกําหนดใหมีการรายงานการเปดเผยขอมูล

ความขดัแยงทางผลประโยชน ในกรณทีีผู่ปฏิบตังิานไดรบัการแตงตัง้ใหเปนผูตรวจสอบในกรณตีางๆ เปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน เชน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการสอบสวนทางแพง/ทางวินัย กรรมการสอบคัดเลือก เปนตน

 โครงสสร�างแลละความมรับผิดดชอบขของคณณะกรรรมการ

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุงมั่นท่ีจะบริหารงานอยางเต็มความสามารถ โดยมุงเนนบทบาทของคณะกรรมการ

ในฐานะท่ีเปนตวัแทนของรัฐและประชาชนในการกําหนดนโยบายดานการบริหารงาน รวมทัง้ กาํหนดทิศทางการเจริญ

เติบโตและตัดสินใจในเรื่องสําคัญขององคกร และกํากับดูแลฝายบริหารในการจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเปนไปตามหลักการและปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ และ

หลักสําคัญของการกํากับดูแลองคกรที่ดีตามมาตรฐานสากล

 ค�าตอบบแทนขของคณณะกรรรมการรและคณณะอนุกรรมกการ

การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เชน คาเบีย้ประชุม โบนัสกรรมการ เปนไปตามหลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้

1. คาเบ้ียประชุมกรรมการ อ.ส.พ. กรรมการไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาทตอคนตอเดือน

2. ประธานกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมสูงกวากรรมการรอยละ 25

3. คาเบีย้ประชมุอนกุรรมการ อ.ส.พ. กรรมการไดรับเบีย้ประชมุครัง้ละ 6,000 บาทตอคนตอเดอืน โดยกรรมการ

ท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนประธานอนุกรรมการหรือประธานคณะกรรมการอ่ืนใหไดรับเบ้ียประชุมสูงกวา กรรมการรอยละ 25 

และใหกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยรวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน

โบนัสคณะกรรมการ
องคการสวนพฤกษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมและไมหวังผลกําไร เดิมไมมีการจายโบนัสกรรมการ 

แตในป 2548 องคการฯ ไดเขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงทําใหกรรมการไดรับโบนัสตาม

ระบบแรงจูงใจในระบบประเมินผล ตามระดับผลงาน กลาวคือถาระดับผลงานท่ี 3-5 กรรมการจะไดรับโบนัส 

5,000-25,000 บาท และถาผลงานที่ระดับ 1-2.9 ไมไดรับโบนัส

คณะกรรมการองค�การสวนพฤกษศาสตร�

นายพงศ�บุณย� ปองทอง

ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการบริหาร

นายวิษณุ ตัณฑวรุฬห�

ประธานอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางฤชุกร สิริโยธิน

ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู�บริหารระดับสูง

นายณพงศ� ศิริขันตยกุล

ประธานอนุกรรมการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�

นายณพงศ� ศิริขันตยกุล

ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการวิชาการ

นายประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ�

ประธานอนุกรรมการ
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ชื่อ – สกุล

คาตอบแทนของกรรมการ/อนุกรรมการ (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)

คาตอบแทน
รายเดือนของ
คณะกรรมการ 

อ.ส.พ.

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 

อ.ส.พ.

เงินโบนัส
ประจําป 

2562

เบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการ 

อ.ส.พ.

คาตอบแทน
รายเดือนของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม
คาตอบแทน
คณะกรรมการ

1. นายพงศบุณย ปองทอง 17,149.40 15,000.00 4,407.48 - - 36,556.88

2. นายณพงศ ศิริขันตยกุล 72,000.00 12,000.00 4,305.55 52,500.00 72,000.00 212,805.55

3. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห 72,000.00 12,000.00 4,305.55 72,000.00 - 160,305.55

4. นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ 72,000.00 12,000.00 4,305.55 67,500.00 - 155,805.55

5. นางฤชุกร สิริโยธิน 72,000.00 12,000.00 2,661.29 6,000.00 90,000.00 182,661.29

6. นางภัทรพร วรทรัพย 30,000.00 - 4,305.55 - 30,000.00 64,305.55

7. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล 8,709.70 12,000.00 - - - 20,709.70

8. นายนําชัย แสนสุภา 8,709.70 12,000.00 - - - 20,709.70

9. พล.ต.ต. วิวัฒน ชัยสังฆะ 8,709.70 12,000.00 - - - 20,709.70

10. ร.ต.ท.หญิง ศรัณยกร เลิศโอภาส 8,709.70 12,000.00 - - - 20,709.70

11. นายรณรงค เส็งเอี่ยม 72,000.00 12,000.00 5,000 54,000.00 - 143,000.00

หมายเหตุ: - ลําดับที่ 1 ไดรับการแตงตั้งประธานกรรมการ อ.ส.พ. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

 - ลําดับที่ 6 ไดมีหนังสือลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

 - ลําดับที่ 7-10 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ อ.ส.พ. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

 ค�าตอบบแทนขของผู�บบริหารระดับสสููง

อ.ส.พ. ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดแก ผูอํานวยการ อ.ส.พ. โดยแยกคาตอบแทนออกเปน

ประเภทตางๆ ดังนี้

1. คาตอบแทนแรงงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส

2. คาตอบแทนอื่น ไดแก คาเชารถยนตประจําตําแหนง คารับรองประจําตําแหนง และคาโทรศัพท

ประเภทของคาตอบแทน ป 2563

(ตั้งแตเดือนตุลาคม 62 – กันยายน 63)

1. คาตอบแทนแรงงาน ไดแก เงินเดือน, โบนัส 1,661,000 บาท

2. คาตอบแทนอ่ืน ไดแก คารับรองประจําตําแหนง คาโทรศัพท และคารถประจําตําแหนง 464,148.41 บาท

ขอบเขตและอํานาจหน�าที่
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มอีาํนาจหนาทีว่างนโยบายและควบคมุดแูลโดยทัว่ไปซึง่กจิการของ อ.ส.พ. และมอีาํนาจ

หนาที่ดังตอไปนี้

1. วางขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7

2. วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

3. วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงต้ัง การเลื่อนขั้น การลดขั้นเงินเดือนและการออกจากตําแหนง อัตรา

เงินเดือน คาจาง เงินบําเหน็จและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและการอุทธรณ การลงโทษของพนักงานและลูกจาง
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4. วางขอบังคับเกี่ยวกับการจัดแบงสวนงานของ อ.ส.พ.

5. วางขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ.

6. กําหนดอัตราดอกเบ้ีย คาภาระ คาบริการ คานายหนาและคาดําเนินธุรกิจตางๆ ของ อ.ส.พ.

7. วางขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินอื่น

8. วางระเบียบวาดวยเครื่องแบบผูอาํนวยการ พนักงานและลูกจาง

9. วางขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชและการรักษาทรัพยสินของ อ.ส.พ.

10. วางระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง

11. วางขอบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และ

ครอบครัว ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

12. วางขอบังคับหรือระเบียบอันจําเปนเพื่อใหกิจการของ อ.ส.พ. ดําเนินไปโดยเรียบรอย

องค�ประกอบและวาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการ
โครงสรางการบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร อีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและ

เลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ ซึง่กาํหนดใหผูดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ

และกรรมการ ตองไมเปนผูมสีวนไดเสยีในธรุกจิทีก่ระทาํกบั อ.ส.พ. หรอืในธรุกจิทีเ่ปนการแขงขนักบักจิการของ อ.ส.พ. 

ทัง้นีไ้มวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถอืหุนหรือเปนหุนสวนท่ีจาํกัดความรับผิดในกิจการเชนวานัน้ หรอืเปน

ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการหรือผูดําเนินกิจการ โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. และกําหนดวาระการดํารง

ตาํแหนงคราวละ 2 ป แตอาจไดรบัการแตงตัง้อกีได ในกรณทีีม่กีารพนจากตาํแหนงกอนวาระ หรอืในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรี

แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางเวลาที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตาํแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพ่ิมขึน้อยูในตําแหนงเทากบัวาระทีเ่หลืออยูของกรรมการ ซึง่ไดรบัการแตงต้ังไวแลว

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกรสัปดาหที่ 4 ของเดือน 

หากมเีรือ่งใหคณะกรรมการพจิารณาเปนกรณีเรงดวน อาจขออนญุาตประธานกรรมการเพือ่เรยีกประชมุคณะกรรมการ

เปนกรณีพิเศษเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการ อ.ส.พ. จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอม

ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการแตละทานทราบเปนการลวงหนา เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอ

ที่จะศึกษาเอกสารและรายละเอียดตางๆ ที่ อ.ส.พ. นําเสนอกอนการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งท่ีกรรมการ

แตละทานไดเสนอความคิดเหน็อยางเปดเผยและเสรี มกีารบนัทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอกัษร และจดัเก็บ

รายงานการประชุมที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับรองแลว เพื่อใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได รวมทั้งไดจัดสง

สําเนารายงานการประชุมใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นอกจากนี้ คณะกรรมการ อ.ส.พ. 

ยังใหเผยแพรระเบียบวาระการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการไวบนเว็บไซตของ อ.ส.พ. (www.qsbg.org) 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานท่ีสนใจไดรับทราบรายละเอียด เพ่ือความโปรงใส และเปนกลไกในเร่ือง Check and Balance 

อีกทางหนึ่งดวย

 การปรระชุมคคณะกรรรมการ
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ในปงบประมาณ 2563 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีการประชุมทั้งส้ิน จํานวน 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อ – สกุล สรุปการเขารวมประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจําป 2563

ผลการจัดประชุม
ครั่งที่ 1/63  28 กันยายน 2563 จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด

1. นายพงศบุณย ปองทอง 1 1

2. นายณพงศ ศิริขันตยกุล 1 1

3. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห 1 1

4. นายประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ 1 1

5. นางฤชุกร สิริโยธิน 1 1

6. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล 1 1

7. นายนําชัย แสนสุภา 1 1

8. พล.ต.ต. วิวัฒน ชัยสังฆะ 1 1

9. ร.ต.ท.หญิง ศรัณยกร เลิศโอภาส 1 1

10. นายรณรงค เส็งเอี่ยม 1 1

หมายเหตุ : 1 หมายถึง มาประชุม 0 หมายถึง ไมมาประชุม

การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มอีาํนาจหนาทีเ่ปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555

สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปบัญชี 2563 มีการประชุมทั้งส้ิน จํานวน 2 ครั้ง 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อ – สกุล รวมจํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมดในป 2563

1. นางฤชุกร สิริโยธิน 2/2

2. นายณพงศ ศิริขันตยกุล 2/2

3. นางภัทรพร วรทรัพย 2/2
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คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการบริหาร
อํานาจหนาที่
• สงเสริมและติดตามใหองคการสวนพฤกษศาสตร มกีารดําเนินการทางดานนโยบายกลยุทธและแผนงานท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยาว ใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงใหดําเนินนโยบาย

การบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

• กํากับดูแล และเสนอแนวทางการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรใหเปนไปในแนวทางการบริหาร

กิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในที่เปนไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกําหนด

• เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ 

ขอบังคับ ขอสั่งการ และแนวทางขององคการสวนพฤกษศาสตร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลและสื่อสารสนเทศตางๆ ใหทันสมัยตรงกับสถานการณในปจจุบัน

• ติดตามและเรงรัดการดําเนินงานที่สําคัญขององคการสวนพฤกษศาสตร และประเมินผลเพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอยางสมํ่าเสมอ

• พิจารณากล่ันกรองแผนงานโครงการ งบประมาณ และแผนบริหารจัดการความเส่ียง นําเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาใหความเห็นชอบ

สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจําปบัญชี 2563 รวมทั้งส้ิน จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ – สกุล รวมจํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมดในป 2563

1. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห 8/8

2. นายประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ 8/8

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�
อํานาจหนาที่
• พจิารณาใหความเห็นเกีย่วกับการปรับปรงุประสิทธภิาพในการดําเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ตลอด

จนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ

• หาทางปรองดองและระงับขอโตแยงในองคการสวนพฤกษศาสตร

• พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และองคการสวน

พฤกษศาสตร

• ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของพนักงาน ลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขที่

เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

• ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

สรปุการเขารวมประชมุของคณะกรรมการกิจการสมัพันธ ประจาํปบญัช ี2563 มกีารประชมุท้ังสิน้ จาํนวน 5 ครัง้ 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อ – สกุล รวมจํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมดในป 2563

1. นายณพงศ ศิริขันตยกุล 5/5
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คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู�บริหารระดับสูง
อํานาจหนาที่
• กาํหนดหลักเกณฑ ตวัชีว้ดั น้าํหนักและเปาหมายในการประเมินผลงานของผูบรหิารระดับสงูสุดทีช่ดัเจนและ

เปนรูปธรรม นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อตกลงกับผูบริหารสูงสุด

• นาํเสนอแนวทาง หลกัเกณฑในการพจิารณาคาตอบแทนหรอืแรงจงูใจอืน่ของผูบรหิารระดบัสงูและระดบัสงูสดุ

ที่เปนธรรม เหมาะสม สอดคลองกับสถานภาพขององคการ

• ประมวลผลในการติดตามประเมินผลผูบริหารระดับสูงและระดับสูงสุด

• พิจารณาการข้ึนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษของผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

• ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจําปบัญชี 2563 รวมทั้งส้ิน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ – สกุล รวมจํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมดในป 2563

1. นายณพงศ ศิริขันตยกุล 2/2

2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห 2/2

3. นายประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ 2/2

คณะอนุกรรมการวิชาการ
อํานาจหนาที่
• กําหนดนโยบาย แนวทางและใหขอแนะนําเพ่ือการพัฒนาและดําเนินงานดานวิชาการขององคการสวน

พฤกษศาสตรใหเปนไปตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

• เสนอแนะแนวทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจขององคการสวนพฤกษศาสตรจากภารกิจและ

พันธกิจที่องคการฯ ดําเนินงาน

• สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางองคการฯ และสถาบันทางวิชาการทั้งภายใน

และตางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในอันที่จะผลักดันงานวิชาการดานพฤกษศาสตร

ขององคการฯ ใหเปนที่รูจักในวงกวาง

• ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการฯ ประจําปบัญชี 2563 รวมทั้งส้ิน จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ – สกุล รวมจํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมดในป 2563

1. นายประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ 1/1

2. นางฤชุกร สิริโยธิน 1/1
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประจําป�งบประมาณ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการองคการสวน

พฤกษศาสตร ที่ 2/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีผลตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2562 ประกอบดวย

1. นางฤชุกร สิริโยธิน ประธานกรรมการ 2. นายณพงศ ศิริขันตยกุล กรรมการ

3. นางภัทรพร วรทรัพย กรรมการ 4. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน เลขานุการ

* นางภัทรพร วรทรัพย ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ตอมาคณะกรรมการองคการฯ 

 ไดแตงตั้งรอยตํารวจโทหญิง ศรัณยกร เลิศโอภาส เปนกรรมการเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2563

ในปงบประมาณ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 2 ครั้ง เน่ืองจากองคประชุมไมครบตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ตั้งแต 1 มีนาคม 

2563 นอกจากนี้ยังไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกขององคการฯ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบได ดังนี้

1. การตรวจทานรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานงบการเงนิประจาํป 2562 และรายไตรมาส 1-3 ประจาํป 2563 ขององคการ

สวนพฤกษศาสตร เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตรไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญและเชื่อถือไดมาตรฐานการการบัญชีที่ประกาศใชอยู มีการเปดเผยขอมูล เพียงพอและเหมาะสม

2. การประชุมรวมกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ในฐานผูสอบบัญชีภายนอก

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประชุมหารือรวมกบัสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) 1 ครัง้ เพือ่รบัทราบความ

คดิเหน็และขอเสนอแนะของ สตง. ตอแนวการจดัทาํงบการเงนิขององคการฯ และการเปดเผยขอมลูทีเ่ปนไปตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรจสอบ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอคณะกรรมการ

องคการสวนพฤกษศาสตร ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ

และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555

4. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2563 

ของหนวยตรวจสอบกิจการภายใน โดยเห็นวางานตรวจสอบกิจการภายในยังสามารถพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพไดอีก 

และนําเทคโนโลยีมาชวยในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม

5. สรุป
 การปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนด

ในกฏบัตรนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบอยาง

เต็มความสามารถ ในการใหความเห็นและขอเสนออยางอิสระ

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาองคการฯ มีแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีรัดกุม เหมาะสม 

เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของจะเปนประโยชนตอองคการฯ ในการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(นางฤชุกร สิริโยธิน)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร
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รายงานของผู�สอบบัญชีและงบการเงิน องค�การสวนพฤกษศาสตร� อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�
สําหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร

ความเห็น
สาํนกังานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร ซึง่ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด

วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร ณ วันที่ 30 

กนัยายน 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดินไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามหลกัเกณฑมาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผนดนิและมาตรฐาน

การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระจากองคการ

สวนพฤกษศาสตร ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณเหลาน้ี 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ขอมูลอ่ืน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปใหสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวา

ขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองส่ือสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบรหิารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององคการสวนพฤกษศาสตรในการดําเนินงาน

ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงาน

ตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกองคการสวนพฤกษศาสตรหรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง

ตอไปได
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดย

รวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ัน

ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินและ

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง

แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐาน

การสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการ

สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ

ทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดงขอมลูท่ีไมตรงตาม

ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคการสวนพฤกษศาสตร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย

ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย

อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถขององคการสวนพฤกษศาสตรในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน

ไดขอสรปุวามีความไมแนนอนทีม่สีาระสาํคญั สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบญัชีของสาํนักงาน

การตรวจเงินแผนดิน โดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ 

ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ

สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหองคการสวนพฤกษศาสตรตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม

สาํนักงานการตรวจเงินแผนดินไดสือ่สารกับผูบรหิารในเร่ืองตางๆ ทีส่าํคัญซึง่รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

  

สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม
Chiang Mai Provincial Audit Offi  ce
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564

(นางสาวดารากร ดวงฤทธิ์)

ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม

(นายศศิธร อริยจักร)

นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

องค�การสวนพฤกษศาสตร�

หนวย : บาท 

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4.1 214,029,906.81 219,190,787.02

เงินลงทุนชั่วคราว 4.2 100,480,021.69 99,435,633.55

สินคาคงเหลือ 4.3 3,053,147.98 3,786,618.51

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4.4 9,854,898.17 17,645,933.39

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 327,417,974.65 340,058,972.47

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 4.5 343,157,001.54 366,058,351.28

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ) 4.6 28,091,961.50 29,655,005.27

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 4.7 5,165,699.49 3,895,258.71

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4.8 15,000.00 15,000.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 376,429,662.53 399,623,615.26

รวมสินทรัพย 703,847,637.18 739,682,587.73

หนี้สินและสวนของเจาของ
หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคา 4.9 61,014.65 80,759.55

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.10 24,284,215.35 37,404,822.33

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 24,345,230.00 37,485,581.88

หน้ีสินไมหมุนเวียน
รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลรอรับรู 4.11 345,354,810.66 378,193,953.08

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 4.12 55,171,415.43 51,070,370.68

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4.13 3,112,647.16 3,987,058.76

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 403,638,873.25 433,251,382.52

รวมหน้ีสิน 427,984,103.25 470,736,964.40

สวนของเจาของ
ทุน 4.14 70,000,000.00 70,000,000.00

กําไรสะสม

 จัดสรรแลว 101,512,721.94 09,302,538.25

 ยังไมไดจัดสรร 104,350,811.99 89,643,085.08

รวมสวนของทุน 275,863,533.93 268,945,623.33

รวมหน้ีสินและสวนของทุน 703,847,637.18 739,682,587.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายรณรงค เส็งเอี่ยม)

ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร

(นางสาวปถวี แสงฉาย)

ผูอํานวยการสํานักบริหาร

68 รายงานประจำป 2563



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

องค�การสวนพฤกษศาสตร�

หนวย:บาท
หมายเหตุ 2563 2562

รายได
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  214,850,763.32  237,820,937.48 

รายไดจากการเขาชมสวน  15,280,911.22  20,490,305.71 

รายไดจากการใหสิทธิประกอบกิจการ  693,847.50  2,336,448.60 

รายไดจากการอนุญาตใหใชพื้นที่  510,406.29  1,093,960.83 

รายไดจากการขายสินคา  6,303,394.10  6,338,238.20 

รายไดจากการจัดประชุมสัมมนา  -  - 

รายไดจากการจัดทําปายพรรณไม  89,985.97  128,028.02 

รายไดจากการจําหนายนํ้าประปา  81,019.75  156,585.00 

รายไดจากการจําหนายสินคารับฝากขาย  1,817,262.43  1,774,023.18 

รายไดจากการจําหนายพรรณไม  1,769,130.00  1,829,675.00 

รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม  2,298,613.13  2,061,556.88 

รายไดจากการใหเชาทรัพยสินเพื่อการทองเที่ยว  632,383.55  320,280.75 

รายไดจากกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  159,341.11  381,588.79 

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน  2,390,891.46  2,790,305.89 

รายไดอื่น  5,745,515.24  4,011,638.56 

รวมรายได  252,623,465.07  281,533,572.89 

คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินเดือนและคาจาง 4.15  76,091,242.70  72,962,573.33 

คาสาธารณูปโภค 4.16  7,645,236.67  8,022,893.98 

คาตอบแทน 4.17  61,128,458.97  73,128,260.93 

คาใชสอย 4.18  31,320,897.22  43,286,236.18 

คาวัสดุ 4.19  23,850,645.87  31,936,328.86 

คาเสื่อมและคาตัดจําหนาย  43,279,030.39  42,726,650.45 

รวมรายจาย 243,315,511.82 272,062,943.73

กําไรสําหรับป 9,307,953.25 8,529,320.02

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (684,178.65) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 8,623,774.60  8,529,320.02 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

องค�การสวนพฤกษศาสตร�

หนวย : บาท
2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 9,307,953.25 8,529,320.02

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 43,279,030.39 42,726,650.45

กําไรจากการตัดจําหนายสินทรัพย (1,769,337.79) (781,134.26)

รายไดอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูตัดจาย (38,430,540.17) (40,820,817.27)

รายไดดอกเบี้ยรับ (2,390,891.46) (2,790,305.89)

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 4,255,602.77 20,304,810.57

ปรับปรุงกําไรสะสมปกอนเพิ่มขึ้น  - 51,235.90

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 14,251,816.99 27,219,759.52

สินทรัพยดําเนนิงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

สินคาคงเหลือ 733,470.53 (165,150.41)

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 370,256.16 709,240.81

คาใชจายจายลวงหนา 7,340.40 (11,589.43)

เงินคางรับ (293,685.87) 1,966,999.97

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 226,901.61 (423,353.84)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา (19,744.90) (11,765.40)

คาใชจายคางจาย (1,331,984.44) (6,795,924.84)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,008,362.47) 2,064,521.50

รายไดอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 1,871,100.70 39,972,960.51

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (874,411.60) 282,344.15

เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน (527,175.84) (421,919.33)

เงินสดรับดอกเบี้ย 2,499,590.53 3,189,892.20

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 15,905,111.80 67,576,015.41

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนชั่วคราว (1,044,388.14) (1,033,225.28)

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (16,930,010.76) (54,221,056.05)

เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ      1,769,345.79 825,607.49

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (3,155,074.90) (489,417.45)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (19,360,128.01) (54,918,091.29)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินนําสงกระทรวงการคลัง (1,705,864.00) (8,396,746.04)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,705,864.00) (8,396,746.04)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (5,160,880.21) 4,261,178.08

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 219,190,787.02 214,929,608.94

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 214,029,906.81 219,190,787.02

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปที่ยังไมไดนําสงคลัง 1,724,754.92 1,705,864.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ขอมูลทั่วไป
องคการสวนพฤกษศาสตร เปนรฐัวิสาหกิจสงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จดัตัง้ขึน้เม่ือวันที ่8 เมษายน 

2535 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 โดยไดรับทุนประเดิมจากรัฐบาลครั้งแรก จํานวน 

0.45 ลานบาท เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 และถือเปนวันเริ่มตนงวดบัญชี หลังจากนั้นไดรับทุนประเดมิจากรัฐบาลเพิ่มเติม

จนครบ 70 ลานบาท ในป 2537 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และมีสํานักงานสาขาซึ่งเปน

สวนพฤกษศาสตรประจําภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย จํานวน 4 แหง ดังนี้

1. สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดําริ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งข้ึนตั้งแตป 

พ.ศ. 2542 ตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2. สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน อําเภอพล จังหวัดขอนแกน จัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2544

3. สวนพฤกษศาสตรระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 โดยความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานท่ีทํางานของหนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม

4. สวนพฤกษศาสตรพระแมยาสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินโครงการจัดตั้งในป พ.ศ. 2551 และไดรับ

งบประมาณโครงการจัดต้ังในปงบประมาณ 2552 โดยพ้ืนที่ดําเนินการเชาจากที่ราชพัสดุ

องคการสวนพฤกษศาสตร มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. รวบรวมพรรณไมตางๆ เพื่อจัดปลูกใหเปนหมวดหมู

2. ทําหนาท่ีเปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง ขอมูล เอกสาร สิ่งพิมพเผยแพร และแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ

พฤกษศาสตรกับองคกรอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

3. ขยายพันธุ และอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย

4. ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยทางดานพฤกษศาสตรและผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจากพืช รวมท้ังสงเสริมและใหความรวมมือ

ในกิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

5. เปนสถานศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปนสถานท่ีสําหรับการสันทนาการพักผอนหยอนใจ และใหความรู

โดยเฉพาะทางดานพฤกษศาสตร

6. ปลูกฝงและกลอมเกลาจิตใจ รวมทั้งใหความรูแกเยาวชน ใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ

7. นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจําหนายซึ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร

8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องหรือใกลเคียงกับกิจการพฤกษศาสตร

องคการสวนพฤกษศาสตรไดสรางสวนพฤกษศาสตรทีอ่าํเภอแมรมิ จงัหวัดเชียงใหม ใหเปนสวนพฤกษศาสตรในระดับสากล

ที่สมบูรณแบบ และเปนศูนยกลางในการดําเนินการศึกษาดานพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและของโลกในอนาคต และ

เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงไดรับ

พระราชทานนามวา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์” (QUEEN SIRIKIT BOTANIC GARDEN)

ในป 2542 องคการสวนพฤกษศาสตร มีนโยบายหารายไดโดยใหบุคคลทั่วไปเขาชมสวนและเก็บคาเขาชมสวนเปน

รายบุคคล รวมท้ังใหบริการดานการจัดหองสัมมนา นอกจากนี้ยังไดจัดทําหนังสือพรรณไมตางๆ และจัดจําหนาย

เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูล จึงเรียก องคการสวนพฤกษศาสตร วา “อ.ส.พ.”

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง

มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 งบการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด) ไดจดัทาํใหเปนรปูแบบทีส่มบูรณ สวนหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

องค�การสวนพฤกษศาสตร�
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายได
 3.1.1 รายไดจากการดําเนินงานรับรูเมื่อเกิดขึ้นจริง

 3.1.2 รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย

 3.1.3 เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล

  เงินงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐบาลเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานประจําป หมวดเงินอุดหนุน บันทึกเปน

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูและรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเม่ือเกิดคาใชจาย

  กรณีที่ไดรับเพ่ือเปนรายจายลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง บันทึกเปนรายไดเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลรอการรับรูและรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเม่ือเกิดคาใชจาย (คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายทุกสิ้นงวด)

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็คระหวางทาง เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อ

ทวงถาม และเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือน

3.3 เงินลงทุนชั่วคราว
 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา ซึ่งมีอายุเกินสามเดือนแตไมเกินสิบสองเดือน

3.4 สินคาคงเหลือ
 สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน โดยคํานวณราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน

3.5 วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คํานวณดวยราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน โดยบันทึกบัญชีวัสดุเปนคาใชจายในวันที่

ซื้อหรือวันท่ีตรวจรับ กอนจะรับรูเปนสินทรัพยตามจํานวนคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จและตรวจรับไวใชงานแลว

หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม อุปกรณที่มีราคาหนวยละไมเกิน 30,000.00 บาท รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงวด บัญชีที่ซื้อ

 คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ รับรู ณ วันสิ้นงวด คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชการโดยประมาณ

ของสินทรัพยแตละประเภท ดังนี้

 อาคารถาวร 20-30-40 ป

 อาคารโรงเรือนจัดแสดง 20-30-40 ป

 อาคารช่ัวคราว/โรงเรือน 20 ป

 สิ่งกอสรางใชคอนกรีตเสริมเหล็กเปนสวนประกอบหลัก 20-25-30-40 ป

 สิ่งกอสรางโครงสรางเหล็กเปนสวนประกอบหลัก 20 ป

 สิ่งกอสรางจากวัสดุสําเร็จรูปเปนสวนประกอบหลัก 15 ป

 สิ่งกอสรางใชไม  10 ป

 นิทรรศการจัดแสดงถาวร 5 ป

 ระบบสาธารณูปโภค

  - ระบบนํ้า 10-15-20 ป

  - ระบบไฟฟา 15-20-40 ป

  - ระบบสื่อสาร 10-20 ป

 งานระบบเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญในอาคาร 15 ป

 ครุภัณฑ และเครื่องใชสํานักงาน 5 ป

 ยานพาหนะ เครื่องมือ และเครื่องใชประจํายานพาหนะ 5 ป
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3.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ และตรวจรับไวใชงาน

แลวหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม

 คาเสือ่มราคาอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุ รบัรู ณ วนัสิน้งวด คาํนวณโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใชงานโดยประมาณ

ของสินทรัพย

3.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
 สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหรือดําเนินการแลวเสร็จ และตรวจรับไวใชงานแลวหัก

ดวยคาตัดจําหนายสะสม สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีราคาหนวยละไมเกิน 30,000 บาท รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่ซื้อ

คาตดัจาํหนายสนิทรพัยไมมตีวัตน รบัรู ณ วนัสิน้งวด คาํนวณโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใชงานโดยประมาณของสนิทรพัย

จํานวน 5 ป

3.9 หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
 การประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานที่จายใหแกพนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุ ประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซ่ึงตองใชสมมติฐานดานการเงิน เชน อัตราคิดลด เงินเดือนพนักงาน และปจจัยอื่นๆ เปนตน 

และขอสมมติฐานดานประชากรศาสตร เชน อัตราการเขา-ออกของพนักงาน อัตรามรณะ เปนตน โดยมีการประเมินภาระผูกพัน

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามรายจาย และภาระผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน รับรู

เปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินในรายการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน โดยจะรับรูคูกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมี

ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในงวดบัญชีนั้นทันที

 ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไวดังนี้

 3.9.1 คาตอบแทนความชอบในการทํางาน

  อ.ส.พ. กําหนดใหพนักงานที่เกษียณอายุหรือตายไดรับคาตอบแทนความชอบในการทํางานสําหรับพนักงาน

ซึ่งไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุ ที่ทํางานติดตอกันครบ 5 ปขึ้นไปแตไมถึง 15 ป ทํางานตั้งแต 15 ปขึ้นไปแตไมถึง 20 ป 

และที่ทํางานต้ังแต 20 ปขึ้นไป ดวยอัตราคาตอบแทนเปนจํานวน 180 วัน 300 วัน และ 400 วัน ของฐานเงินเดือนเดือนสุดทาย 

ตามลําดับ

 3.9.2 วันลาพักผอน

  ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานวัดมูลคาโดยคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงาน

ทํางานให

4. ขอมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

เงินสด 171,623.41 131,499.33

เงินฝากธนาคาร

 ประเภทกระแสรายวัน 3,000.00 3,000.00

 ประเภทออมทรัพย 55,999,591.58 68,572,007.61

 ประเภทประจํา 3 เดือน 157,343,562.54 150,484,280.08

เงินฝากสหกรณออมทรัพย อ.ส.พ.

 ประเภทออมทรัพย 512,129.28 -

รวม 214,029,906.81 219,190,787.02
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4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
หนวย : บาท

2563 2562

เงินฝากธนาคาร

 ประเภทประจํา 12 เดือน 100,480,021.69 99,435,633.55

รวม 100,480,021.69 99,435,633.55

4.3 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

สินคาสําเร็จรูป 3,042,277.98 3,780,451.01

วัตถุดิบ 10,870.00 6,167.50

รวม 3,053,147.98 3,786,618.51

4.4 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายเวลา - 3,598.12

คาใชจายจายลวงหนา 44,770.47 52,110.87

ดอกเบี้ยคางรับ 896,403.55 1,005,102.62

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป - 7,371,523.85

เงินคางรับจากคลังจังหวัด - 381,400.88

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 28,168.34 29,110.84

วัสดุคงเหลือ 2,460,153.39 2,715,920.74

รายไดคางรับ 4,448,854.18 3,773,767.43

ลูกหนี้เงินยืม 805,993.02 1,176,249.18

ลูกหนี้อื่น 521,758.19 490,138.19

เงินรอเรียกคืน 648,797.03 647,010.67

รวม 9,854,898.17 17,645,933.39

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 รายไดคางรับ จํานวน 4,448,854.18 บาท เปนรายไดป 2562 และป 2563 ท่ียังไมไดรับ

เงินจากผูท่ีไดรับสิทธิประกอบการตามสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการใหบริการและบริหารอาคารศูนยฝกอมรม-สัมมนา
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4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย

หนวย : บาท
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

อาคารและ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง

รวม ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ

ราคาทุน
ณ วันตนงวด 890,333,562.80 126,878,679.34 50,874,698.55 - 1,068,086,940.69 1,022,168,525.64

ซื้อ/รับโอน/ปรับปรุง 11,557,050.76 1,545,000.00 3,500,000.00 327,960.00 16,930,010.76 79,581,204.47

โอนออก - - - - - (25,360,148.42)

ตัดจําหนาย (70,000.00) - (5,302,103.00) - (5,372,103.00) (8,302,641.00)

ณ วันสิ้นงวด 901,820,613.56 128,423,679.34 49,072,595.55 327,960.00 1,079,644,848.45 1,068,086,940.69

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันตนงวด 574,769,487.35 92,609,435.81 34,649,666.25 - 702,028,589.41 671,049,725.84

คาเส่ือมราคา 23,790,333.42 10,345,057.20 5,695,961.88 - 39,831,352.50. 39,237,031.34 

ตัดจําหนาย (69,999.00) - (5,302,096.00) - (5,372,095.00) (8,258,167.77)

ณ วันสิ้นงวด 598,489,821.77 102,954,493.01 35,043,532.13 - 736,487,846.91 702,028,589.41

ราคาตามบญัชี
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 303,330,791.79 25,469,186.33 14,029,063.42 327,960.00 343,157,001.54 -

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2562 315,564,075.45 34,269,243.53 16,225,032.30 - - 366,058,351.28

 ที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งของ อ.ส.พ. มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,482 ไร 1 งาน 35 ตารางวา โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
 สวนท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพรรณพืช 

จํานวนเนื้อท่ี 4,238 ไร 3 งาน 85 ตารางวา ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาเพิกถอนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย บางสวน

 สวนท่ี 2 พ้ืนท่ีท่ีราชพัสดุในความรับผิดชอบใชประโยชนของกรมรบพิเศษท่ี 5 กองทัพภาคท่ี 3 จํานวนเน้ือท่ี 2,243 ไร 

1 งาน 50 ตารางวา ซ่ึง อ.ส.พ. ไดเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนตามสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุ ท่ี 4 ชม-17/2547 ลงวันท่ี 

25 ธันวาคม 2560 มีกําหนดระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2563 อัตราคาเชาปละ 1,572.00 บาท

 ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดําริ ตั้งอยูในเขตตําบลบอภาค อําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่โดยประมาณ 1,385 ไร อยูในการดูแลรักษาของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด 

ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และ อ.ส.พ. ไดขอใชประโยชนโดยไมมีคาเชาแตอยางใด

 ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน ตั้งอยูในเขตพื้นที่บึงทุงพึงพืด ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน เนื้อท่ีดําเนินการประมาณ 75 ไร เปนพื้นที่สาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน 

อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติใหใชพื้นที่จากกรมท่ีดิน

 ที่ดินท่ีเปนท่ีตั้งของสวนพฤกษศาสตรระยอง ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี หมูที่ 2 ตําบลซากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

โดยมีเน้ือท่ีดําเนินการ 1,193 ไร สวนหนึ่งของพ้ืนที่สาธารณประโยชนหนองจํารุงทั้งหมด 3,871 ไร ปจจุบันอยูระหวางการถอน

สภาพพ้ืนท่ีเพื่อใชประโยชนตามระเบียบทางราชการ สวนพฤกษศาสตรระยองยังไมมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย โดยยังไมได

รับอนุญาตถอนสภาพเปนพื้นที่ราชพัสดุ จึงยังไมมีการเชาพื้นที่ อีกทั้งยังไมไดมาซึ่งพื้นที่ตามกฎหมาย พื้นที่ดังกลาวยังคง

เปนพื้นท่ีสาธารณะยังไมมีการจัดซ้ือที่ดินหรือคาชดเชยเวนคืนที่ดิน
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 ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย ต้ังอยูในตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีเน้ือท่ี 340 ไร 

3 งาน 1 ตารางวา ตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ เพื่อประโยชนอยางอื่น ที่ 4 สท-1/2553 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และไดตอ

อายุสัญญาเชาครงลาสุด เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 มีกําหนดระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2565 

แยกเปนเน้ือที่สวนที่ตั้งอาคารสํานักงานและอาคารประกอบอื่นๆ เนื้อที่ 4,246.74 ตารางวา และบริเวณที่ปลูกพรรณไมตาง ๆ 

เน้ือท่ี 330 ไร 1 งาน 54.26 ตารางวา อัตราคาเชาเชาปละ 99,074.00 บาท

4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

อาคารศูนยฝกอบรม-สัมมนา
ราคาทุน
ณ วันตนงวด 120,928,603.00 120,928,603.00

ซื้อเพิ่ม - -

ณ วันสิ้นงวด 120,928,603.00 120,928,603.00

คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันตนงวด 91,273,597.73 89,710,553.96

คาเสื่อมราคา 1,563,043.77 1,563,043.77

ณ วันสิ้นงวด 92,836,641.50 91,273,597.73

ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด 28,091,961.50 29,655,005.27

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนอาคารศูนยฝกอมรม-สัมมนา ซึ่ง อ.ส.พ. อนุญาตใหสิทธิประกอบกิจการใหบริการ

และบริหาร โดยมีมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 24,915,987.86 บาท

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร

ราคาทุน

ณ วันตนงวด 17,410,380.98 16,920,963.53

ซื้อเพิ่ม 3,155,074.90 489,417.45

ณ วันสิ้นงวด 20,565,455.88 17,410,380.98

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันตนงวด 13,515,122.27 11,588,546.93

คาตัดจําหนาย 1,884,634.12 1,926,575.34

ณ วันสิ้นงวด 15,399,756.39 13,515,122.27

ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด 5,165,699.49 3,895,258.71
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4.8 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

เงินมัดจํา 15,000.00 15,000.00

รวม 15,000.00 15,000.00

4.9 เจาหนี้การคา ประกอบดวย
หนวย : บาท

2563 2562

เจาหนี้สินคาฝากขาย 61,014.65 80,759.55

รวม 61,014.65 80,759.55

4.10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

คาใชจายคางจาย 15,790,713.16 17,122,697.60

เจาหนี้สรรพากร 74,812.00 34,538.00

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางนําสง 156,077.23 150,013.97

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพคางนําสง - 100.15

เงิน กยศ. คางนําสง 38,880.00 28,870.00

เงินออมสินคางนําสง - 20,300.00

เงินสหกรณคางนําสง - 35,541.00

เงินประกัน AIA คางนําสง 25,527.00 1,439.00 

เงินฌาปนกิจคางนําสง 9,800.00 7,810.00

เงินสหภาพคางนําสง 25,560.00 -

รายไดรับลวงหนา 115,323.31 1,506,042.50 

เงินรับลวงหนาโครงการหองนํ้า สุโขทัย 549,955.00 549,955.00

เงินรับลวงหนาโครงการอนุรักษไมยืนตน 319,786.00 -

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน-เงินเกษียณอายุ 330,133.33 -

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน-วันลาสะสม 26,370.00 44,942.50

เงินรอจายคืน 7,604.20 22,488.55

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู-ระยะส้ัน 6,191,283.69 17,283,104.59

เจาหน้ีเงินนอกงบประมาณเพ่ือสวัสดิการพนักงาน 622,390.43 596,979.47

รวม 24,284,215.35 37,404,822.33
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4.11 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2562

อาคารและ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑและ
อุปกรณสํานักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย
ไมมีตัวตน

อสังหาริมทรัพย
เพ่ือการลงทุน

รวม รายไดเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลรอรับรู

ณ วันตนงวด 307,597,238.04 25,015,936.35 12,030,514.71 3,895,258.71 29,655,005.27 378,193,953.08 379,701,959.71

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 3,863,322.85 73,000.00 - 1,655,074.90 - 5,591,397.75 39,357,279.87

ลดลงระหวางงวด (23.119,217.11) (8,056,011.21) (4,067,470.03) (1,624,798.05) (1,563,043.77) (38.430,540.17) (40,865,286.50)

ณ วันสิ้นงวด 288,341,343.78 17,032,925.14 7,963,044.68 3,925,535.56 28,091,961.50 345,354,810.66 378,193,953.08

4.12 หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
 หน้ีสินผลประโยชนพนักงานเปนการประมาณผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน

ของพนักงาน โดยการประมาณภาระผูกพันตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับเงินตอบแทนความชอบ (เกษียณอายุ) และ

ผลประโยชนเงินตอบแทนวันลาพักผอน

หนวย : บาท
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เงินตอบแทน
ความชอบ 

(เกษียณอายุ)

ผลประโยชนเงิน
ตอบแทน

วันลาพักผอน

รวม หนี้สิน
ผลประโยชน
พนักงาน

ณ วันตนงวด 47,708,879.35 3,361,491.33 51,070,370.68 31,232,421.94

ตนทุนบริการปจจุบัน 3,392,686.18 105,249.01 3,497,935.19 18,913,898.52

ตนทุนดอกเบี้ย 757,667.58 - 757,667.58 449,602.91

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 684,178.65 - 684,178.65 -

ผลประโยชนที่จายจริง (453,866.67) (28,366.67) (482,233.34) (466,861.83)

หนี้สินผลประโยนชพนักงานระยะสั้น (หมายเหตุ 4.10) (330,133.33) (26,370.00) (356,503.33) (44,942.50)

ณ วันสิ้นงวด 51,759,411.76 3,412,003.67 55,171,415.43 51,070,370.68

 ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

 อัตราคิดลด รอยละ 1.48 ตอป โดยใชอัตราผลตอบแทน

  พันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 12 ป

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต รอยละ 6.50 ตอป

 อัตราการมรณะ อางอิงตามตารางมรณะไทย ป 2560 

  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

  และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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4.13 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

เงินค้ําประกัน 3,112,647.16 3,987,058.76

รวม 3,112,647.16 3,987,058.76

4.14 ทุน ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

ทุนประเดิมจากรัฐบาล 70,000,000.00 70,000,000.00

รวม 70,000,000.00 70,000,000.00

การบันทึกดอกผลของทุนเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน และผลสะสมของกําไรขาดทุนแตละปไดแสดงรวมอยูในสวน

ของทุน ซ่ึงเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.ส.พ. พ.ศ. 2535 มาตรา 8 (5)

4.15 เงินเดือนและคาจาง ประกอบดวย
หนวย : บาท

2563 2562

เงินเดือน 55,764,349.70 52,951,868.33

คาจางชั่วคราว 20,326,893.00 20,010,705.00

รวม 76,091,242.70 72,962,573.33

4.16 คาสาธารณูปโภค ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

คาไฟฟา 6,314,026.34 6,711,275.34

คาโทรศัพท 1,174,026.29 1,170,119.64

คาไปรษณีย 135,110.08 115,059.00

คาน้ําประปา 22,073.96 26,440.00

รวม 7,645,236.67 8,022,893.98
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4.17 คาตอบแทน ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

คาทํางานลวงเวลา 1,038,829.43 1,931,764.45

คาจางเหมาแรงงาน 28,354,616.14 24,937,826.26

คาเลาเรียนบุตร 512,798.00 554,672.00

คารักษาพยาบาล 5,143,655.63 3,299,319.50

เงินชวยเหลือบุตร 665,700.00 670,200.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5,319,323.70 5,019,880.17

เงินทดแทนเม่ือออกจากงาน 463,680.00 528,000.00

คาตอบแทนคณะกรรมการ อ.ส.พ. 442,258.20 492,831.65

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 205,500.00 97,400.00

คาเบ้ียประชุม 1,144,075.00 1,016,450.00

เงินโบนัสพนักงาน 1,234,054.88 3,382,000.00

คาครองชีพ 32,490.00 48,240.00

คาจางควบคุมงานและออกแบบ 2,965,600.00 2,917,450.00

คาใชจาย-เงินเกษียณอายุราชการ 3,392,686.18 19,767,527.50

คาใชจาย-วันลาสะสม 105,249.01 87,680.16

ตนทุน-ดอกเบี้ย-เงินเกษียณอายุราชการ 757,667.58 449,602.91

ตนทุนคาตอบแทน 9,350,275.22 8,868,725.47

รวม 61,128,458.97 74,069,570.07

4.18 คาใชสอย ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

คาท่ีพัก คาเบ้ียเลี้ยง และคาพาหนะเดินทาง 7,361,932.18 12,809,743.16

คาลงทะเบียนอบรมสัมมนาตางๆ 375,614.00 1,053,817.23

คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 97,233.89 182,909.69

คารับรอง 239,503.00 453,039.64

คาซอมแซมยานพาหนะ 861,682.05 1,281,142.23

คาซอมแซมคอมพิวเตอร 71,598.00 30,044.30

คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ 906,464.07 1,513,890.41

คาซอมแซมอาคาร 791,472.69 582,791.00

คาซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 1,330,651.68 289,466.90

คารับรองประจําตําแหนง 365,220.18 410,362.62

คาจางสํารวจปรับปรุงพื้นที่ 456,843.90 683,785.00

คาใชจายอื่น 15,335,932.92 19,315,602.44

ตนทุนขาย-หมวดใชสอย 3,126,748.66 4,679,641.56

รวม 31,320,897.22 43,286,236.18
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4.19 คาวัสดุ ประกอบดวย

หนวย : บาท
2563 2562

คาวัสดุเชื้อเพลิงและพาหนะ 1,553,560.34 2,152,533.34

คาวัสดุการเกษตร 3,275,684.55 4,907,829.62

คาวัสดุสํานักงาน 643,599.28 441,622.06

คาวัสดุครัวเรือน 269,319.82 297,438.93

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 354,031.56 649,991.71

คาวัสดุประปา 455,751.07 568,454.80

คาวัสดุซอมแซม 74,806.80 53,950.70

คาวัสดุวิทยาศาสตร 1,723,169.50 1,340,673.39

คาวัสดุคอมพิวเตอร 1,314,633.31 1,169,390.12

คาวัสดุครุภัณฑ 259,792.00 2,671,898.30

คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 2,695,813.44 3,438,093.68

คาวัสดุกอสราง 3,043,634.74 2,220,671.68

คาวัสดุพิพิธภัณฑ - 1,250.00

คาวัสดุสํารวจและสนาม 277,104.71 540,651.16

ตนทุนขาย-หมวดวัสดุ 7,909,744.75 11,481,879.37

รวม 23,850,645.87 31,936,328.86

4.20 คดีฟองรอง สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 อ.ส.พ. มีคดีความท่ี อ.ส.พ. เปนผูถูกฟองคดี จํานวน 1 คดี ทุนทรัพยจํานวน 100,763.50 บาท และ อ.ส.พ. เปน

ผูถูกฟองคดี จํานวน 4 คดี ทุนทรัพยรวม 115,469,567.21 จํานวนดังนี้

 คดีที่ อ.ส.พ. เปนผูฟองคดี
 4.20.1 คดีหมายเลขดําที่ ร 376/2563 และ ร 377/2563 ของศาลแรงงานภาค 5 โดยพนักงาน 1 คน และอดีต

พนักงาน 1 คน เปนจําเลย ตามลําดับ จากกรณี อ.ส.พ. จายเงินเกินสิทธิ์ใหกับจําเลยทั้งสองเปนจํานวนเงินรวม 100,763.50 บาท 

เนือ่งจาก อ.ส.พ. มคีาํสัง่ปรับข้ึนเงนิเดอืนจําเลยทัง้สองใหไดรบัเทากบัอตัราขัน้ต่าํของตาํแหนงโดยไมมอีาํนาจ โดยกรมสวสัดกิาร

และคุมครองแรงงานไดมหีนงัสอืตอบขอหารือวากรณีดงักลาวเปนการปรับอตัราเงินเดือนอันเปนสภาพการจางท่ีเกีย่วกับการเงิน

ท่ีอยูนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามมาตรา 13 (2) และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547 จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได อ.ส.พ. จึงจําเปนตองยกเลิก/

แกไขคําสั่งและเรียกเงินที่ไดรับเกินสิทธิ์คืน

  คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลแรงงานภาค 5

  คดีที่ อสพ. เปนผูถูกฟองคดี

 4.20.2 คดีหมายเลขดําที่ 128/2559 ของศาลปกครองพิษณุโลก โดยหางหุนสวนจํากัดพงศพรรณ แพลนน่ิง 

เปนผูฟองคด ีและเปนคูสญัญาของ อ.ส.พ. รบัจางปรบัปรงุภมูทิศันสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สโุขทยั สญัญาจางเลขที ่14/2558 

มูลคางานจาง 10,798,000.00 บาท (สิบลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) ฟองขอใหศาลมีคําส่ังให อ.ส.พ. คืนคาปรับ

สงมอบงานลาชา จํานวน 625,904.69 บาท พรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี และศาลปกครองพิษณุโลกไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 

10 กันยายน 2562 ให อ.ส.พ. ชําระเงินจํานวน 198,783.32 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป ของตนเงินจํานวน 193,766.00 บาท 

นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี ภายใน 60 วันนับแตวันที่คดีถึงที่สุด และใหคืนคาธรรมเนียมศาล

ตามสวนของการชนะคดีใหแกผูฟองคดี ซึ่ง อ.ส.พ. ไดยื่นฟองอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

  คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

82 รายงานประจำป 2563



 4.20.3 คดีหมายเลขดําท่ี บ.35/2560 ของศาลปกครองกลาง โดยนายไพโรจน สัตยสัณหสกุล เปนผูฟองคดี และเปนอดีต

ผูอํานวยการ อ.ส.พ. ฟองขอใหศาลมีคําสั่ง 1) ใหเพิกถอนคําสั่งบอกเลิกสัญญาจางบริหาร และ 2) ใหชดเชยความเสียหายเปน

เงินจํานวน 4,421,290.00 บาท (สี่ลานสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาสิบบาทถวน) โดยศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองประเด็นที่ 

1) ใหเพิกถอนคําสั่งบอกเลิกสัญญาจางบริหาร ไว้พิจารณา คงเหลือประเด็นที่ 2) ให้ชดเชยความเสียหาย เพียงประเด็นเดียว 

และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟองเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งผูฟองคดีไดยื่นฟองอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2563 เปนคดีหมายเลขดําที่ อบ.115/2563 และเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง

เรียกใหผูถูกฟองคดีที่ 1 (ประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ.) และที่ 2 (อ.ส.พ.) ทําคําแกอุทธรณตอศาล

  คดีอยูระหวางพิจารณาทําคําใหการตอศาลปกครองสูงสุด

 4.20.4 คดีหมายเลขดําที่ บ.33-38/2563 ของศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม โดยพนักงาน อ.ส.พ. รวม 6 คน 

เปนผูฟองคดี อ.ส.พ. และผูอํานวยการ อ.ส.พ. เปนผูถูกฟองคดี ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง อง.ส.พ. 

(คําสั่งทางปกครอง) และใหคืนสิทธิ์แกพนักงานดังกลาว รวม 3 คําส่ัง ประกอบดวย

  1) พนักงานรวม 4 คน ฟองเพิกถอนคําสั่ง อ.ส.พ. ที่ 45/2563 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งการปรับอัตราเงินเดือน

ตามบัญชีกําหนดตําแหนงและบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา-ขั้นสูง สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 คําส่ังลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

  2) พนักงานจํานวน 1 คน ฟองเพิกถอนคําสั่ง อ.ส.พ. ที่ 46/2563 เรื่อง แกไขคําสั่ง อ.ส.พ. ที่ 45/2557 

สั่ง ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2563 คําสั่งลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

  3) พนักงานจํานวน 1 คน ฟองเพิกถอนคําสั่ง อ.ส.พ. ที่ 47/2563 เรื่อง แกไขคําสั่ง อ.ส.พ. ที่ 26/2558 

สั่ง ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2563 คําสั่งลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

  โดยการฟองคดีดังกลาวนั้น สืบเนื่องจาก อ.ส.พ. ไดดําเนินการยกเลิกคําสั่งการปรับอัตราเงินเดือนของ

พนักงานรวม 7 คน เนื่องจากคําสั่งดังกลาวเปนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะออกคําสั่งโดยไมมีอํานาจ และ

มีหนังสือเรียกใหพนักงาน 6 คน และอดีตพนักงานอีก 1 คน คืนเงินที่ไดรับเกินสิทธิ์ใหกับ อ.ส.พ. และเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2563 พนักงานอัยการไดยื่นคําใหการและคําฟองแยงรวม 5 คดี และย่ืนคําใหการอีก 1 คดี โดยคําฟองแยงเรียกเงินที่ผูฟองคดี

ไดรับเกินสิทธิ์ 5 คดีนั้น รวมเปนจํานวนเงิน 1,432,970.00 บาท

  คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม

 4.20.5 คดหีมายเลขดําที ่561/2563 ของศาลปกครองเชียงใหม โดยบริษทั เอก็ซพลอรแอนดิสคัฟเวอร จาํกดั (บรษิทั) 

เปนผูฟองคดี และเปนคูสญัญาของ อ.ส.พ. ตามสัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการใหบรกิารและบริหารอาคารศูนยฝกอบรม-สมัมนา 

เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 มีกําหนดระยะเวลา 15 ป นับตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ 

2572 โดยการดาํเนนิการตามสญัญา บรษิทัผิดสญัญาหลายกรณ ีและ อ.ส.พ. ใชสทิธิบ์อกเลกิสัญญาและใหบรษิทัสงมอบทรพัยสนิ

คืน อ.ส.พ. ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยผูฟองคดีฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให อ.ส.พ.

  1) เพิกถอนสัญญาเลขท่ี 1/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557

  2) เพกิถอนคําสัง่บอกเลิกสญัญาตามหนังสือ ดวนท่ีสดุ ที ่ทส.1201/1687 ลงวันที ่26 ธนัวาคม 2562 เรือ่ง 

บอกเลิกสัญญา ริบหลักประกัน ใหสงมองทรัพยสินคืน และสงวนสิทธิ์เรียกคาเสียหาย

  3) ให อ.ส.พ. ผูถูกฟองคดีที่ 1 คณะกรรมการ อ.ส.พ. ผูถูกฟองคดีที่ 2 และผูอํานวยการ อ.ส.พ. ผูถูกฟอง

คดีที่ 3 รวมกันชําระคาสียหายจากการทําละเมิดและบอกเลิกสัญญา เปนเงิน 109,416,523.89 บาท

  ศาลมคีาํสัง่รับคาํฟองเฉพาะในสวนของ อ.ส.พ. (ผูถกูฟองคดทีี ่1) และคาํขอทายฟองเฉพาะขอ 3 ไวพจิารณา 

ซึ่ง อ.ส.พ. ในฐานะผูถูกฟองคดีอยูระหวางดําเนินการสรุปขอเท็จจริงเพื่อเสนอเรื่องตอสํานักงานคดีปกครองเชียงใหมดําเนินการ

ใหพนกังานอยัการดาํเนนิการวาตางและฟองแยงเรยีกคาเสยีหายกบับรษิทักรณีบรษิทัผดิสัญญาและ อ.ส.พ. ใชสิทธิบ์อกเลกิสญัญา 

ใหกับ อ.ส.พ.

  คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม
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4.21 การจัดประเภทรายการใหม
 อ.ส.พ. ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ใหม โดยมี

รายละอียดดังน้ี

หนวย : บาท
ประเภทรายการ กอนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)

 จากกิจกรรมดําเนินงาน

  รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูตัดจาย - (40,820,817.27) (40,820,817.27)

  รายไดดอกเบี้ยรับ (1,033,225.28) (1,757,080.61) (2,790,305.89)

  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน - 20,304,810.57 20,304,810.57

 สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

  ดอกเบี้ยคางรับ 399,586.31 (399,586.31) -

  เงินคางรับ 2,957,329.12 (990,329.15) 1,966,999.97

 หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,779,284.72 285,236.78 2,064,521.50

  รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู - 39,972,960.51 39,972,960.51

  หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน - 282,344.15 282,344.15

 เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน - (421,919.33) (421,919.33)

 เงินสดรับดอกเบี้ย - 3,189,892.20 3,189,892.20

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนชั่วคราว - (1,033,225.28) (1,033,225.28)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 หนี้สินอื่นเพ่ิมขึ้น 18,612,286.26 (18,612,286.26) -

4.22 การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ อ.ส.พ. ผูมีอํานาจของ อ.ส.พ. ใหออกงบการเงินเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564
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