
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ   

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 2563 ผลการด าเนินงาน 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 (SO)  ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 
1.1) ส ารวจ รวบรวมเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุม่ เป้าหมาย และมกีารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมฐีานข้อมูลที่เป็น
มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์  GSPC 
(1) จํานวนชนิดพันธ์ุไม้ที่สําคัญ 4 กลุ่มของ
ประเทศไทยได้รับ  การอนุรักษ์นอกถิ่น (ex situ) 
และรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โดยมีการ
บริหารจดัการ และลงทะเบียน อย่างเป็นระบบ 
(จํานวนสะสม) 

แหล่งสํารองพันธุกรรมพืช 3 กลุ่ม 
ที่สําคัญของประเทศ  (จํานวนชนิดพันธุไ์ม้
ทั้งหมดประกอบด้วย กล้วยไม้ = 1,120 

ชนิด, ขิงข่า = 300 ชนิด, ไม้หายาก 
1,800 ชนิด) 

แหล่งสํารองพันธุกรรมพืช 3 กลุ่ม 
ที่สําคัญของประเทศ  (จํานวนชนิดพันธุไ์ม้
ทั้งหมดประกอบด้วย กล้วยไม้ = 1,120 

ชนิด, ขิงข่า = 300 ชนิด, ไม้หายาก 
1,800 ชนิด) 

เชิงปริมาณ 

• จ านวนพืชหายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกคุกคาม และพืชเฉพาะถิ่น 
ชนิด (สะสม) 320 ชนิด 325 ชนิด 

(ร้อยละจากท้ังหมด = 1,800 ชนิด) 18% 18.05% 

• กล้วยไม ้    
ชนิด (สะสม) 510 ชนิด 591 ชนิด 

(ร้อยละจากท้ังหมด = 1,120 ชนิด) 45% 52.76% 

• ขิง-ข่า                 

ชนิด (สะสม) 210 ชนิด 251 ชนิด 

(ร้อยละจากท้ังหมด = 300 ชนิด) 70% 83.66% 
• พืชสมุนไพร  (จํานวนชนิดไมร่วม 3 กลุ่ม 
ข้างต้น)  

250 ชนิด 347 ชนิด 

เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละความสําเรจ็ในการจัดทําระบบข้อมูล
ด้านพืชและเผยแพรผ่่านระบบ Online (ของพันธุ์
ไม้ที่รวบรวมไว้ท้ังหมดในสวนพฤกษศาสตร์)  

80% 

ดําเนินการได ้70.47%  เนื่องจากอยู่
ระหว่างปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ และ
เว็บไซต์อ.ส.พ. ทําให้การดําเนินงาน
ล่าช้า (ข้อมูลพันธุ์ไมม้ีชีวิตใน Bg-
base จํานวน 12,742 หมายเลข 
เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ อ.ส.พ. 
8,980 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 

70.47%) 

(2) ร้อยละอตัราการอยู่รอดของพืชที่สํารอง 100% 100% 



พันธุกรรมไว้ในแหล่งอนุรักษ ์ 

 

ด้านการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการที่ตอบสนองการดําเนินงานทั้งหมด 31 โครงการ มีการยกเลิกโครงการไป 
3 โครงการ เหลือโครงการที่ดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์จํานวน 28 โครงการ และมีผลการดําเนินงานในปี 
2563 ดังนี้ 

จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานได้ตามแผนด าเนินการ 

 

1. โครงการที่ดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินการ ร้อยละ 100 มี 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์แหล่งสํารองพันธุ์กรรม
กล้วย (สุโขทัย)  

100  

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืชวงศ์กุหลาบ (พิษณุโลก)  100  
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช(ระยอง)  100  
4 โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 

(สุโขทัย) 
100  

5 โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 
(ระยอง) 

100  

6 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
(ภาคเหนือตอนล่าง) 

100  

7 โครงการพัฒนากล่องเพาะเมล็ดกล้วยไม้ร่วมกับเชื้อราไมคอร์ไรซา
กล้วยไม้ 

100  
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ผลกำรด ำเนินงำน 



 
 

2. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง 100 มี 13 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 46.43  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้ 99.2  
2 โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ภาคเหนือของ

ประเทศไทย  
97.7  

3 โครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 
(เชียงใหม่)  

97.67  

4 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

97.50  

5 โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 
(พิษณุโลก)  

95.00  

6 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ภาค
ตะวันออก) 

95.00  

7 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro Plant 
Conservation)  

93.60  

8 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลอด
เชื้อ 

93.00  

9 โครงการแปลงศึกษาถาวรและโครงสร้างสังคมพืชในสวน
พฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 : ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพป่าไม้  

92.50  

10 โครงการความหลากหลายของพืชและโครงสร้างของป่าสนเขาใน
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

91.67  

11 โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 
(ขอนแก่น) 

88.43  

12 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่
สากล  

85  

13 โครงการสํารวจประชากรกล้วยไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ 82.00  
14 โครงการความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณเขาหินปูนใน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ–ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
81.12  

 
 
 
 



 
 

3. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  

71.25  

2 โครงการสํารวจ รวบรวม และวิจัยกล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (กลางทาง) แม่ฮ่องสอน 

66.88  

3 โครงการศึกษาความหลากหลายของหิ่งห้อยในประเทศไทย  62.08  
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทําฐานข้อมูล  47.46  
5 โครงการความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณเขาหินปูนใน

อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
40.00  

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและรวบรวมองค์
ความรู้  

30.83  

7 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองที่มีการกระจายพันธุ์ในเขตพ้ืนที่
สูงของประเทศไทยเพื่อทําการอนุรักษ์  

0 ยังไม่มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
 

ผลการด าเนินตามผลภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ด าเนินงานได้ ร้อยละ 78.34  

 

 

 

 

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ จํานวน 18,003,400 บาท 
โอนเปลี่ยนแปลง 2,074,000 บาท งบประมาณหลังโอน 15,929,400 บาท  ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของ
รัฐบาล หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 23 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 

100 78.34 

0

100

แผนกำรด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 



พ.ศ. 2563 กําหนดให้แต่ละหน่ายงานมีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เบิกจ่าย
ไปทั้งหมด 9,754,121  บาท คิดเป็นร้อยละ 61.23 คงเหลอื 6,175,279.44 บาท  

 

จ านวนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย 

 

โดยในปี 2563  

1. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 15 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 53.57  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย  

95.27  

2 โครงการความหลากหลายของพืชและโครงสร้างของป่าสนเขาใน
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์  

93.35  

3  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ภาค
ตะวันออก)  

92.64  

4  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  

91.66  

5  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช(ระยอง)  91.11  
6  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทําฐานข้อมูล  88.79  
7  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

(ภาคเหนือตอนล่าง)  
88.22  

8  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้  87.94  
9  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์แหล่งสํารองพันธุ์กรรมกล้วย 

(สุโขทัย)  
86.87  

10  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืชวงศ์กุหลาบ (พิษณุโลก)  86.75  
11  โครงการศึกษาความหลากหลายของหิ่งห้อยในประเทศไทย  86.01  
12  โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 85.57  
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ผลกำรด ำเนินงำน 



ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

(ระยอง)  
13  โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 

(พิษณุโลก)  
80.63  

 

2. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 15 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 53.57  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1  โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 
(ขอนแก่น)  

77.69  

2  โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 
(สุโขทัย)  

76.70  

3  โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลอด
เชื้อ  

75.00  

4  โครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสํารอง 
(เชียงใหม่)  

68.57  

5 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro Plant 
Concervation) 

60.95  

6  โครงการความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณเขาหินปูนใน
อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   

57.93  

7  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

56.21  

8  โครงการแปลงศึกษาถาวรและโครงสร้างสังคมพืชในสวน
พฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 : ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพป่าไม้  

51.98  

9  โครงการพัฒนากล่องเพาะเมล็ดกล้วยไม้ร่วมกับเชื้อราไมคอร์ไรซา
กล้วยไม้  

46.57  

10   โครงการความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณเขาหินปูนใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ–ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์   

39.89  

11 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองที่มีการกระจายพันธุ์ในเขตพ้ืนที่สูง
ของประเทศไทยเพ่ือทําการอนุรักษ์ 

33.97  

12  โครงการสํารวจ รวบรวม และวิจัยกล้วยไม้ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (กลางทาง) แม่ฮ่องสอน  

32.33  

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและรวบรวมองค์ความรู้ 22.70  
14  โครงการสํารวจประชากรกล้วยไม้ เพ่ือการอนุรักษ์  11.92 เนื่องจากสถานการณ์



ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โรคระบาด โควิด 19 
ทําให้ไม่สามรถ

ดําเนินการตามแผน
ได้ 

15 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่
สากล 

11.13 เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาด โควิด 19 

ทําให้ไม่สามรถ
ดําเนินการตามแผน

ได้ 
 

3. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 

ผลการเบิกจ่ายตามผลภาพรวม 

 ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 61.23 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทําให้การดําเนินงานในบ้างโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ 
2. เว็บไซต์ขององค์การยังไม่เสถียร จงึทําให้มีอุปสรรคในการอัพเดทข้อมูลพรรณไม้ในระบบฐานข้อมลูพรรณไม้แห้ง

ออนไลน ์
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับระบบ 5G  

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการ

ด าเนินงาน 2563 
ผลการด าเนินงาน 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 : มุ่งสรา้งนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ
ระบบ 5G 
2.1  มุ่งส่งเสรมิให้มผีู้เข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้มากข้ึน  

เชิงปริมาณ 
(1) ร้อยละของผูม้าใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิม่ขึ้นจากปี
ก่อน 

ร้อยละ 20 ลดลง ร้อยละ 27.36 

(2) จํานวนผลงาน กระบวนการ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 ช้ินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร ์ มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 

ด้านการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการที่ตอบสนองการดําเนินงานทั้งหมด 5 โครงการ มีผลการดําเนินดังนี้ 

จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานได้ตามแผนด าเนินการ 

 

1. โครงการที่ดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินการ ร้อยละ 100 มี 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
12.50 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวน

พฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 
100  
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2. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง 100 มี 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวน

พฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ 
93.75  

4 โครงการเพาะขยายพันธุ์ไม้เพ่ือสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์
และการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

93.02  

5 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น 

87.00  

6 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
(เชียงใหม่) 

86.25  

 

3. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
37.50 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
72.00  

2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้ 
เพ่ือการให้บริการในระดับสากล 

 70.00   

3 โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์ 

0 ยังไม่มีการรายงานผล
การดําเนินงาน 

 
 

ผลการด าเนินตามผลภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ด าเนินงานได้ ร้อยละ 86.45 
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ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ จํานวน  24,967,400 รับโอน
เปลี่ยนแปลง  3,917,200 บาท งบประมาณหลังโอน 28,884,600 บาท ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของ
รัฐบาล หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 23 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กําหนดให้แต่ละหน่ายงานมีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เบิกจ่าย
ไปทั้งหมด 22,977,844 บาท  คิดเป็นร้อยละ 79.55 บาท คงเหลือ  5,906,756 บาท  

จ านวนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย 

 

โดยในปี 2563  

1. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย ได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง 100 มี 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ (เชียงใหม่) 93.41  
2 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ระยอง 91.98  
3 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวน

พฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ 91.26 
 

4 โครงการเพาะขยายพันธุ์ไม้เพ่ือสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 87.49 

 

5 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวน
พฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 87.28 

 

6 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 85.26  
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2.  โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 3 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

61.31  

2 โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์ 

59.34  

3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้ เพ่ือการ
ให้บริการในระดับสากล 

35.24  

 
3. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 

 

ผลการเบิกจ่ายตามผลภาพรวม 

 ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.55 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 

3. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทําให้กําดําเนินงานในบ้างโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ 
4. บุคลากรไม่มีการทํางานแบบบูรณากรร่วมกัน 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์และผลิตผล
งานเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

2563 
ผลการด าเนินงาน 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 : สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกจิการพฤกษศาสตร์ รวมท้ังผลิตผลงาน
เพ่ือน าสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3.1 สร้างมลูค่าเพิม่เชิงสังคมโดยการส่งเสริมใหผู้้ใช้บริการไดร้ับความรู้ด้านพืชและมีความตระหนักในการอนุรักษ ์ 

เชิงปริมาณ 
(1) จํานวนผู้ได้รับความรู้จากนวัตกรรมการเรยีนรู้หรือกระบวนการ
ให้บริการเพื่อการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 20 

ลดลง ร้อยละ 50.24 

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละความพึงพอใจและ ระดับความตระหนักของผู้ใช้งานนวัตกรรม
หรือเข้าร่วมกจิกรรมให้ความรู ้ มากกว่าร้อยละ 80 

91.37 

3.2 มุ่งสร้างคณุค่าจากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์และผลงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เชิงพาณิชย์ และสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
เชิงปริมาณ 

(1) ผลงานได้รับการต่อยอดเชิงสังคม และเชิงพาณิชย ์ 10 ช้ินงาน 11 ช้ินงาน 
(2) รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ลดลง ร้อยละ 13.33  

 

 

ด้านการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการทั้งหมด 15 โครงการ ผลการดําเนินงานในปี 2563 ดังนี้ 

จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานได้ตามแผนด าเนินการ 
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จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรไดต้ำมแผน … 

ผลกำรด ำเนินงำน 



 
1. โครงการที่ดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินการ ร้อยละ 100 มี 4 โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ  26.67  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 โครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 100.00  
2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ 100.00  
3  โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางสมุนไพร

ของพืชวงศ์ขิงข่า และพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย  100.00 
 

4  โครงการการศึกษากลุ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสกุล
มหาหงส์เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าพืช 
(โครงการใหม่)  100.00 

 

 

2. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง 100 มี 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม  87.33 
 

6  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในภูมิภาค 85.03  
7 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 81.95  

 
3. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 8 โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ 53.33  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
8   โครงการผลิตเหง้าจิ๋วมหาหงส์ในระดับอุตสาหกรรม    77.91  
9   โครงการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศ

ไทย  73.00 
 

10 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณ
พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 72.00 

 

11  โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 70.95  
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสํานักส่งเสริมความรู้

และกิจการสวนพฤกษศาสตร์ 54.63 
 

13 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 53.75  
14  โครงการพัฒนางานบริการทางวิชาการสู่สาธารณชน 40.00  
15 โครงการพัฒนาการให้บริการ 16.67  

 



ผลการด าเนินตามผลภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ด าเนินงานได้ ร้อยละ  76.28 

 

 

 

 

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ จํานวน   7,187,100 โอน
เปลี่ยนแปลง   768,200 บาท งบประมาณหลังโอน 6,418,900 บาท ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของ
รัฐบาล หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 23 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กําหนดให้แต่ละหน่ายงานมีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่าย
ไปทั้งหมด   5,866,962 บาท คิดเป็นร้อยละ  79.55 คงเหลือ   551,938 บาท  

จ านวนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย 

 

1. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย ได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง 100 มี 14 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1  โครงการพัฒนางานบริการทางวิชาการสู่สาธารณชน 99.88  
2  โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 99.76  
3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ 99.64  
4 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คง 98.90  
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

อยู่อย่างยั่งยืน 
5  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในภูมิภาค 97.89  
6 โครงการพัฒนาการให้บริการ 97.42  
7   โครงการผลิตเหง้าจิ๋วมหาหงส์ในระดับอุตสาหกรรม    97.28  
8 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  94.68  
9 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 94.44  

10  โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรของพืชวงศ์
ขิงข่า และพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย  93.07 

 

11  โครงการการศึกษากลุ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสกุลมหาหงส์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าพืช (โครงการใหม่)  89.76 

 

12 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 86.82  
13   โครงการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย  86.21  
14 โครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 84.88  

 

2. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 6 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 6.67 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ) หมายเหตุ 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสํานักส่งเสริม

ความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์ 75.03 
 

 

3. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 

ผลการเบิกจ่ายตามผลภาพรวม 

 ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.55 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 

5. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทําให้กําดําเนินงานในบ้างโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

เป้าการ
ด าเนินงาน 

2563 
ผลการด าเนินงาน 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
4.1 เป็นหน่วยงานด้านพฤกษศาสตร์ทีม่ีสมรรถนะในการบริหารจดัการสูง และเป็นที่ยอมรับของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียและมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
เชิงปริมาณ 

(1) ระดับคะแนนการประเมินผลด้านการบริหารจดัการ (Enabler)  
ระดับคะแนน
มากกว่า 3 

2.5 

เชิงคุณภาพ 
(1) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากมูลค่าทางสังคมหรือผลตอบแทนเชิง
สังคม 
(Social Value or Social Return on Investment) 

มากกว่าร้อยละ 5 รอสิ้นป ีงปม. /สค. 63 

 

ด้านการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ มีผลการดําเนินดังนี้ 

จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานได้ตามแผนด าเนินการ 

 

1. โครงการที่ดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินการ ร้อยละ 100 มี 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
27.27   

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 100.00  
2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายใน 100.00  
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

3  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพันธุ์พืช ทั้งในและต่างประเทศ 100 

 

 

2. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง 100 มี 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสํานักบริหาร 95.00  
4  โครงการบริหารจัดการสารสนเทศ 92.50  
5  โครงการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

องค์กร 86.67 
 

6  โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 86.00  
 

3. โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 36.36  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline 
Data)ในระดับสากล 63.34 

 

2 โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพ่ือประชาชน 53.33  
3  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 47.50 
 

4  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการ 0.00 ไม่มีผลการ
ดําเนินงาน

เนื่องจากไม่มี
บอร์ด 

 

ผลการด าเนินตามผลภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ด าเนินงานได้ ร้อยละ  71.10 
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ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ จํานวน   12,442,000 โอน
เปลี่ยนแปลง   2,591,100 บาท งบประมาณหลังโอน 9,850,900 บาท ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของ
รัฐบาล หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 23 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กําหนดให้แต่ละหน่ายงานมีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เบิกจ่าย
ไปทั้งหมด   6,806,994 บาท  คิดเป็นร้อยละ 69.1. คงเหลอื   3,043,905 บาท  

จ านวนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย 

 

1. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย ได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง 100 มี 14 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผลเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1  โครงการสนบัสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการ 91.76  
2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสํานักบริหาร 90.81  
3 โครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน 88.66  
4  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายใน 88.02  
5  โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 86.02  
6  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

สู่ความเป็นมืออาชีพ 84.16 
 

1  โครงการบรหิารจดัการสารสนเทศ 83.44  
2  โครงการบรหิารจดัการเชิงยุทธศาสตรเ์พื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 82.16  

 

2. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าร้อยละ 80 มี 6 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 
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ผลกำรด ำเนินงำน 



1 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 54.45  
2  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช 

ทั้งในและต่างประเทศ 45.05 
 

3 กิจกรรมสํารวจและจัดทําฐานข้อมลูทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data)ใน
ระดับสากล 34.39 

 

 
3. โครงการที่มีผลเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 

 

ผลการเบิกจ่ายตามผลภาพรวม 

 ผลการเบิกจา่ยภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 69.10 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 

6. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทําให้กําดําเนินงานในบ้างโครงการไม่สามารถดําเนินการได ้
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