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รายงานสรุปผู้บริหาร 

   รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคม

นวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมซึ่ง

เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายใน

พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมรับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล 

   ด้วยเหตุนี้เอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ต้องมีแผนการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2568 ที่ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และแผนยุทธศาสตร์องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สามารถ

ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพ่ิม

ให้กับองคก์ารฯ ต่อไป 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 

2564 – 2568 

   กระบวนการของการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ฉบับนี้ 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การฯ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากรหลักที่

เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์ และน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ และ

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส าคัญขององค์การฯ 

   นอกจากนี้ แผนฯ ฉบับนี้ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับ

นโยบายที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกับนโยบายส าคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งล้วนเป็นนโยบายภายนอกที่มีผลต่อ

การด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของ อ.ส.พ.  มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้

แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ที่จัดท าขึ้นมีเป้าหมายและทิศทางสอดคล้องกับ

ทิศทางของประเทศและทิศทางการด าเนินงานของ อ.ส.พ. การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับ

สากล 
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  ดังนั้น เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปี พ.ศ. 2564 – 

2568 ให้ได้ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนโดยรวมของการด าเนินงานได้หลัก ๆ ดัง

แสดงในรูปที่ 1  

 
 

รูปที่ 1 สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปี พ.ศ. 2564 – 2568 

 
 

2. สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม 

   การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปี 2564 – 2568 ได้

ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การฯ  โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถขององค์การฯ ที่มีผลต่อการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้ความส าคัญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน

ภารกิจด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป โดย

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์องค์กรในด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้วย SWOT Analysis ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม

ของ อ.ส.พ.  

จุดแขง็ (Strength) จุดออ่น (Weakness) 
1. อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาด้าน

สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

2. อ.ส.พ. มีสวนสาขาอยู่ในภูมภิาคตา่งๆ ของประเทศ 
สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไมน้อกถ่ินก าเนิดหลักของ
ประเทศและมโีอกาสในการถ่ายทอดความรูสู้่ประชาชน
ได้กว้างขวางยิ่งข้ึน 

3. อ.ส.พ. สามารถน าเงินรายได้มาใช้ในการบริหารจัดการได ้
4. อ.ส.พ. มีความสัมพันธ์อันดีกับเครอืข่ายด้านบริหารและ

วิชาการ ซึ่งเอื้อตอ่การสร้างความร่วมมือและการวิจยั
และพัฒนา  

5. อ.ส.พ. มีเอกลักษณ์และมีจดุดึงดดูผู้ใช้บริการใหเ้ข้ามา
เยี่ยมชม อาทิ สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสริิิกติิ์ 
มี Canopy Walks กลุ่มอาคารเรอืน กระจก และอาคาร
พิพิธภัณฑ ์

6. อ.ส.พ. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

7. ผู้บริหารมีนโยบาย ทิศทาง และให้ความส าคัญกับการน า
การจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์การ  

8. นักวิชาการทางพฤกษศาสตร์มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญที่
สะสมมาอย่างยาวนาน มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือ 

9. พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งมสีถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ
เอือ้ต่อการด าเนินงานในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ท าให้
มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

10. มีการก าหนดค่านิยมหลักขององค์การ ประกาศนโยบาย

ด้านการจดัการความรู้ และนโยบายด้านการจัดการ

นวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรคข์อง อ.ส.พ. 
 

 

1. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเขา้ใจไม่เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอดา้นจัดการความรู้ 
และยังขาดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจากองค์กรฯ อย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ไม่
สามารถสรา้งผลลพัธ์ด้านการจัดการความรู้เพื่อตอ่ยอดสู่
การสร้างนวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. อัตราก าลังหลักที่มอียู่มีจ านวนและปฏิบัติหน้าที่ไม่
สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน  

4. เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชพีและแผนการพัฒนา
บุคลากรยังไม่ชัดเจนส่งผลตอ่การขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ยังไม่มีระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย พัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

6. ยังไม่มีระบบคลังความรู้ที่มีประสทธิภาพ เข้าถึงง่ายและ
เอื้อตอ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรในองค์การ 
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โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1. นโยบาย THAILAND 4.0 ให้ความส าคัญกับการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ประเทศ 

2. นโยบายภาครัฐให้ความส าคัญในการน าการจัดการความรู้
และนวัตกรรมมาเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3. การเปิดเสรีการค้า การลงทุน และการแชร์ข้อมูลข่าวสาร
เป็นโอกาสให้พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหม่ และส่งผลให้
การเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีได้สะดวกขึ้น 

4. ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็น
ศูนย์กลางการกระจายพันธุพ์ืชในภมูิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ท าให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างตอ่เน่ือง 

5. ประเทศไทยมแีผนยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนปฏิรูปประเทศ 
มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พชื  การวิจัย การสร้างแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

6. ทั่วโลก หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
ตระหนักและเล็งเห็น ความส าคัญในด้านการอนริุกษ์และ
ร่วมกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

7. รัฐบาลให้การสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
8. เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อ Online ต่างๆ มีความก้าวหน้า

เข้าถึงง่าย 
9. มีแหลง่สนับสนุนทุนด้านการวิจัย 
 

1. การรับและแบ่งปันข้อมูลผา่นสื่อออนไลน์ท าให้ขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้ทีไ่ม่ถกูต้องครบถ้วน ถูกส่งต่อถึงกันได้
อย่างรวดเร็ว 

2. มีทักษะและเคร่ืองมอืการจัดการความรู้และนวัตกรรม
เกิดขึ้นใหม่ ท าให้ตามไมท่ันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ความต้องการและความคาดหวังในองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ 
และบริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนไม่เข้าใจ
บทบาทของสวนพฤกษศาสตร ์

5. ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ โรคระบาด และโรค
อุบัติใหม่มีผลต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ อ.ส.พ. 

 

 

  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่กล่าวมาข้างต้น พบความท้าทายและความ

ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
ของ อ.ส.พ. 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

1. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พืชนอกถ่ิน รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์  ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคลและหน่วยงาน ซึ่ง
เป็น Core Competency ของ อ.ส.พ. 

2. มีความพร้อมด้านหน่วยงาน คณะท างาน และทรัพยากร
ที่รองรับการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การ
จัดการความรู้ และการจดัการนวตักรรม 

1. การก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่ควรจัดเก็บ และสร้างคลัง
ความรู้เพื่อจดัเก็บความรู้ที่กระจัดกระจายให้พร้อมต่อ
การน าไปใช้สร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต 

2. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเปน็เครื่องมือในการ
จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคญัให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้
งาน 

3. การสนับสนุนกลยุทธ์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนภารกจิของ อ.ส.พ รวมถึงการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรูอ้ย่างเป็นระบบ อันจะ
ส่งผลใหส้ามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้เพื่อ
ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนการ
พัฒนาบุคลากร และ ระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าหรับบคุลากร 

 

  การวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบ ข้อจ ากัด และภัยคุกคามในด้านการจัดการความรู้  

และการสร้างนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ที่กล่าวมานั้น ถูกใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการ

จัดการความรู้และการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ทั้งนี้เพ่ือให้เป้าหมายการจัดการความรู้  และการสร้างนวัตกรรมของ 

อ.ส.พ. สอดคล้องรับกันกับสภาพแวดล้อมองค์กร และเป็นอีกแรงขับเคลื่อนในการน า อ.ส.พ. ก้าวพร้อมไปกับ

ประเทศไทย THAILAND 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อไป  
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3. แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
 

 วิสัยทัศน์ของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2564 – 

2568 
 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นก าเนิดและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศ ภายในปี 2568 

 

 พันธกิจของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2564 – 

2568 

• สร้างคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

• พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 

• ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2564 

– 2568 

 เพ่ือสร้างคลังความรู้ สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

 เพ่ือสร้างองค์กรให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพ่ิม 

 เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

 ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2564 – 

2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้าง

นวัตกรรม  มีการก าหนด ระบุหมวดหมู่ กลั่นกรองและคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวกใน

การเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์

ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม มุ่งเน้น พัฒนา และขับเคลื่อน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพ่ิม เพ่ือพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเพ่ิม

ศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการสร้างแนวทางและบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรมีค่านิยมการเรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีนวัตกรรมอันเป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

  การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมของ อ.ส.พ. สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด

มูลค่าเพ่ิมให้องค์การฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม นโยบายเศรษฐกิจโมเดล 4.0 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การบริหารและการ

ด าเนินงานของ อ.ส.พ. 

  โดยก าหนด road map ของสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการจัดการความรู้ พร้อมก าหนดเป้าหมาย

และผลที่คาดหวังจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ในช่วงปี 

2564 – 2568 ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 

รูปที่ 2 Road MAP การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 

        ปี พ.ศ. 2564 – 2568 



8 
 

 

ระยะที่ 1 : ปี พ.ศ. 2564 – 2565 

เป็นระยะที่ อ.ส.พ. มีการก าหนดนโยบาย ทิศทาง เพ่ือวางรากฐานให้เอ้ือต่อการน าความรู้ไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม มีการวิเคราะห์และด าเนินการปิดช่องว่างด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ยังด าเนินการได้ไม่

สมบูรณ์  มีการก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ และสร้างระบบคลังความรู้โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

สนับสนุน พัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ ควบคู่ไปกับ

การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะให้กับบุคลากร มีการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการ

จัดการความรู้และจัดการนวัตกรรม มีการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลเพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรมีการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดเส้นทางสายอาชีพที่รองรับบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน และการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระยะที่ 2 : ปี พ.ศ. 2566 – 2567 

เป็นระยะที่ อ.ส.พ. ต้องมีการน าระบบคลังความรู้ซึ่งจัดท าไว้ในระยะที่ 1 มาใช้ไปสู่การต่อยอดและมีการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายผลให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการองค์

ความรู้ โดยพัฒนา อ.ส.พ. ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

จัดการความรู้และนวัตกรรม 

ระยะที่ 3 : ปี พ.ศ. 2568 

เป็นระยะที่ อ.ส.พ. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และน าผลที่ได้จากการ

ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ท าให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ในระดับประเทศ เพ่ือเป็น

เครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางท่ีด าเนินการเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรได้อย่างแท้จริง เป็น

การกระตุ้นองค์กรให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 
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4. เป้าประสงค์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

ปี พ.ศ. 2564 – 2568 

โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น ได้ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรม อ.ส.พ. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างคลังความรู้เพื่อ
สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม   

 มีคลังความรู้ที่สามารถจัดเก็บองค์
ความรู้ที่ส าคัญขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ เพื่ อสนับสนุนการ เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และเอื้อต่อ
การสร้างนวัตกรรม 

 ระบบคลังความรู้ 1 ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้  โดยการใ ช้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

 ความส าเร็จในการพัฒนาองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ให้ เป็นแหล่ง
นวัตกรรมการเรียนรู้  โดยการใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

 มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
จ านวน 2 นวัตกรรม 

 รางวัลด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ในระดับประเทศ จ านวน 1 รางวัล 

 ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 จ านวนแนวคิดที่ ไ ด้ จากการประกวด 

จ านวน  5  แนวคิด 

 จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ปีละ 1 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ความส าเร็จในการส่งเสริมบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 มีเส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 มีระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากร 

 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม จ านวน 1 เรื่อง 

 จ านวนกิจกรรมที่มีการจัดถ่ายทอดองค์

ความรู้ / ปี 

 ข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการ
จัดกิจกรรม 
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5. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

  เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้านสามารถขับเคลื่อนเชื่อมโยงเข้า

หากันได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ คณะท างานการจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรม

ได้ท าการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบ การจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. เพ่ือสนับสนุนและ

เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. เข้าด้วยกัน โดยแนวทางที่ก าหนด

นี้สามารถใช้เป็นกรอบในการ ก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  

โดยแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ดังนี้ 

ส่วนที่ 1. การแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และ คณะท างานการจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้าน

การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ตลอดจนการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม พบว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม

ที่เป็น Best practice ของหน่วยงานต่างๆ คือ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง ผ่าน 1.) การแต่งตั้งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge 

Officer หรือ CKO) ขององค์กร และ 2.) คณะท างานการจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรมขององค์การไว้

ด้วยกัน เนื่องจากทุกขั้นตอนการด าเนินการจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงาน

ทีร่ับผิดชอบ ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

1) ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO)   มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การ ให้เกิด

การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะท างานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหาร

จัดการความรู้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. 
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 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดท าแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ขององค์กร รวมถึงการด าเนินกิจกรรมเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดที่

เกี่ยวข้องกับการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนงานส าคัญต่างๆของ

องค์กร 

 ก ากับ ดูแล ติดตาม และสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้กิจกรรมการจัดการความรู้และ

นวัตกรรมขององค์กรเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 สร้างภาพลักษณ์และเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 

 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน 

ความรู้ ตลอดจนให้ความส าคัญกับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากร 

 พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ

สร้างนวัตกรรม 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการบริหารการจัดการความรู้และการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

 

2) คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย

คณะท างานทั้งสิ้น 3 คณะ ดังนี้ 

คณะที่ 1 คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรม 

อ านาจหน้าที่  

 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ

ฯ 

 ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในภาพรวม  

ขององค์กรให้การส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้องค์การฯ 

 สนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม   

เพ่ือขับเคลื่อนแผนงานส าคัญต่าง ๆ ขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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คณะที่ 2 คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

อ านาจหน้าที่  

 จัดท าแผนการจัดการความรู้เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการนวัตกรรม

ระยะยาวให้สอดคล้องกับที่คณะท างานนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ก าหนด 

 ผลักดันการด าเนินงานและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการนวัตกรรมในระดับ

องค์กร 

 ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการจัดการ

นวัตกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 สนับสนุนแนวทางและผลักดันการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 ก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ กลั่นกรอง และคัดเลือกองค์ความรู้ขององค์กร โดยน า

แนวทางและผลการด าเนินการของคณะท างานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 

 ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

คณะที่ 3 คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระดับหน่วยงาน 

อ านาจหน้าที่  

 จัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมประจ าปีของหน่วยงานให้

สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่คณะท างานจัดการ

ความรู้และจัดการนวัตกรรมก าหนด 

 รวบรวม คัดเลือก และกลั่นกรองผลงานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม      

ในแต่ละระดับ 

 ติดตามและดูแลการด าเนินงานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมให้เป็นไป

ตามแผนงานที่ก าหนด 

 รายงานผลการติดตามอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสให้แก่คณะท างานจัดการความรู้       

และนวัตกรรม 

 ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 การก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

   สืบเนื่องจากความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ    

อ.ส.พ. พบว่ายังมีความท้าทายในด้านการก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่ควรจัดเก็บและสร้างคลังความรู้เพ่ือจัดเก็บ

ความรู้ทีก่ระจัดกระจายให้พร้อมต่อการน าไปใช้สร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์

ขององค์กรพร้อมรองรับการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมในอนาคต การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือใน

การจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนกลยุทธ์เพ่ือให้บุคลากรมี

ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจของ อ.ส.พ รวมถึงการด าเนินงานด้านจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ อัน

จะส่งผลให้สามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปี 

พ.ศ. 2564-2568  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมี

ขั้นตอนตามที่แสดงดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร/คณะท างาน KM&IM 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (steering committee) 1 ชุด ท าหน้าทีก่ าหนดทิศทาง/ 

นโยบาย  ให้มีผู้บริหารระดับสูง 1 คน ท าหน้าที่ CKO/ IL (Chief Knowledge Officer/ 

Innovation Leader)  และแต่งตั้งคณะท างาน 1 ชุด โดยมี CKO/ IL เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

ที่มา : การบรรยายหัวขอ้การจัดท าแผน การจัดการความรู้ และนวัตกรรม KM & IM                                               

โดย อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล วันที่ 8 กรกฎาคม 2563, และวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563  
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2. ก าหนดขอบข่ายและขอบเขตในการจัดท าระบบ KM & IM 

คณะท างานท าหน้าที่ในการร่วมกันก าหนดขอบข่าย/ ขอบเขต/ วัตถุประสงค์ของการจัดการ

ความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์กร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ

โดยให้ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่หน่วยงาน/ ฝ่าย ให้ชัดเจน 

3. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของบริบท 

คณะท างาน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง คู่แข่ง พันธมิตรทางธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค  

และปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการท างาน ระบบการท างาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การ

ผลิตสินค้าและบริการ ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร ขีดความสามารถองค์กร (ท่ีมีผล ต่อการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต) เพ่ือน าไปสู่การก าหนด “ความท้าทายในอนาคต Future Challenges”

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ KM & IM 

4. พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท างานร่วมกันค้นหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจเริ่มจากการบ่งชี้ว่าใครคือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริโภค นักวิชาการ พันธมิตร ชุมชน สังคม และท า

การคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลไปหารือ พูดคุย เชื่อมโยง ด าเนินการสานเสวนา พร้อมทั้งสรุป

ข้อมูล จากนั้นท าการรายงานผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้คณะกรรมการบริหารฯ 

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

5. การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

คณะท างานน าข้อมูลความท้าทายในอนาคต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มา

วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจาก  

- การวิเคราะห์โอกาสใหม่ ๆ การก าหนดคุณค่าเพ่ิม ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และ

กระบวนการ  

- ก าหนดวิสัยทัศน์และ นโยบายด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

- ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและผลลัพธ์ โดยก าหนดให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ด้าน

การเงิน ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการภายใน และ ด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา โดยแนวทางการก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนหรือปริมาณแนวความคิด จ านวน

องค์ความรู้หรือจ านวนนวัตกรรมที่สร้างข้ึน, ผลตอบสนองจากลูกค้า, จ านวนหรือ

ปริมาณการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
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6. การก าหนดเส้นทางองค์ความรู้และนวัตกรรม 

คณะท างานก าหนด “เส้นทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม (K&I Highway)”  โดย

น าข้อมูลจากคุณค่าเพ่ิมเพ่ือลงรายละเอียดรูปแบบขององค์ความรู้และนวัตกรรม โดยพิจารณา 2 

ประเด็น คือ 

- Length Highway ระยะเวลาควรก าหนดให้ครอบคลุมไว้อย่างน้อย 3 รุ่น 

(Generation)  

- Width Highway ให้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะ หรือคุณภาพของแต่ละรุ่น (Generation)  

โดยขออนุมัติและทบทวน จากคณะกรรมการบริหารฯ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึง

ต้องท าเป็นความลับ 

7. การสื่อสาร 

คณะท างานก าหนดการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้ครอบคลุม เริ่มจากการกระตุ้น 

สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของบุคลากร การก าหนดช่องทางการสื่อสาร เช่น เอกสาร 

รูปภาพ วีดีทัศน์ social media ควรมีการก าหนดประเด็น/หัวข้อการสื่อสาร เช่น วิสัยทัศน์ 

นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย และโครงการ และก าหนดความถี่และ

กลุ่มเป้าหมายการสื่อสารด้วย 

8. การสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และนวัตกรรม 

คณะท างานร่วมกันก าหนดและสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมโดย 

เริ่มจากการทบทวนวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ว่าสามารถช่วยผลักดันการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรมภายในหน่วยงานได้หรือไม่ หากไม่สามารถช่วยผลักดันได้ ให้คณะท างานร่วมกัน

ก าหนดวัฒนธรรมพึงประสงค์เพ่ิมเติม เช่น การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การแบ่งปันความรู้ รวมถึงการ

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย 

9. การสร้างแนวคิด 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อยด้านการสร้างแนวคิดด้านการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม ให้ครอบคลุมการสร้างและคัดเลือกแนวคิดการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร การก าหนดโครงการ เพ่ือจัดท า Portfolio ตามแนวทางของ

เส้นทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม จากนั้นคัดเลือกโครงการ เพ่ือวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ โดยท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ 
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10. การสร้างพันธมิตรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “ด้านการสร้างพันธมิตรด้านการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม” ให้ครอบคลุมการก าหนดกลุ่มพันธมิตร และการสื่อสาร ให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน

ความรู้ และความ ร่วมมือต่าง ๆ เช่น  

- ความร่วมมือในการคิดแนวคิดใหม่  

- ความร่วมมือในการสร้างแนวทางแบบจ าลองหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์  

- ความร่วมมือในการผลิต ทดสอบ และจัดท า พร้อมน าออกสู่ตลาด พร้อมกับตัวอย่างการ

ขาย  

- ความร่วมมือในการเสนอขายกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   

11. การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา” ครอบคลุมการก าหนด

แนวทาง และ รูปแบบในการรักษาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น  

- การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ทะเบียนการค้า  

- การลงนามในสัญญารักษาความลับ  

- ข้อสัญญา และข้อห้ามส าหรับบุคลากร  

- การประเมินความคุ้มค่า หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   

12. การสร้างช่ือเสียง 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “ด้านการสร้างชื่อเสียง” ครอบคลุม เช่น  

- การออกบูธ เดินสาย road show การประชาสัมพันธ์แนวคิดท่ีน าไปสู่การจัดการความรู้

และการจัดการนวัตกรรม  

- ผ่านช่องทาง social media เช่น Facebook, YouTube  

- เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัย)  

- ประกวดผลงานในเวทีที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม  

ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   
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13. การแบ่งปัน 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “ด้านการแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยพิจารณาว่า

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ซึ่งการ

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีหลายแบบ เช่น ความรู้พื้นฐาน แนวคิด นวัตกรรม โดยข้อควร

ระวัง ต้องพิจารณาความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าอย่างรอบคอบ มีประโยชน์ทางสังคม มากกว่าทาง

การเงิน โดยเริ่มจาก  

- การก าหนดวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- ติดตามประเมินผลการแบ่งปัน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   

 

14. การติดตาม ประเมินผล และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

คณะท างานร่วมกันจัดก าหนดกิจกรรม “การติดตาม ประเมินผลและการทบทวน” เป็นระยะ ๆ 

ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือรับทราบอุปสรรค ปัญหา และความก้าวหน้าของ แผนแม่บท 

แผนงาน แผนงานย่อย โครงการ และรวบรวมข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ รับทราบ/ 

ทบทวนผลการด าเนินงาน 

 

 

6. แผนงาน โครงการ และผลลัพธ์ภายใต้แผนการจัดการความรู้และนวตักรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

(อ.ส.พ.)  ปี พ.ศ. 2564-2568  

ภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปี พ.ศ. 2564-2568 ได้ก าหนดแผนงาน 
โครงการ และตัวชี้วัดตามแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น 3 
แผนงาน ประกอบด้วย 7 โครงการ โดยมีงบประมาณคาดการณ์เพ่ือใช้สนับสนุนแผนงานโครงการ ตลอด

ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2564-2568 รวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาท) 
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ตารางท่ี 3 ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคลังความรู้
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรม   

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาคลังความรู้
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรม   

โครงการที่ 1.1.1 การพัฒนาคลัง
ความรู้เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และเอื้อตอ่การสร้าง
นวัตกรรม   

• มีระบบคลังความรู้ จ านวน 1 
ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้สู่
นวัตกรรม 

โครงการที่ 2.1.1 การประกวดการ
สร้างแนวคิดพัฒนาองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
นวัตกรรมการเรียนรู ้
 

• จ า น วนแ นว คิ ดที่ ไ ด้ จ า กก า ร
ประกวด จ านวน  5  แนวคิด 

• ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

• มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ สร้า ง

มูลค่าเพิ่ม จ านวน 2 นวัตกรรม 

• รางวัลด้านการจัดการความรูแ้ละ

นวัตกรรมในระดับประเทศ 

จ านวน 1 รางวัล 

• จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ปีละ 
1 เร่ือง 

โครงการที่ 2.1.2 การประเมินและ
ต่อยอดแนวคิดในการพัฒนา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็น
แหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการ
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
 

• หลักเกณฑ์และวธิีการประเมิน
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
การขยายผลองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริม
บุคลากรเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

แผนงานที่ 3.1 ส่งเสริมบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการที่ 3.1.1  การจัดท า
เส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

 มี เ ส้ น ท า ง ส า ย อ า ชี พ ร อ ง รั บ
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

โครงการที่ 3.1.2  ปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากร 

 มีระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากร 

 
โครงการที่ 3.1.3 จัดท าแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้ านการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม จ านวน 1 เร่ือง 

 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม จ านวน 1 
เร่ือง 
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั 
  
โครงการ 3.1.4 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
กระบวนงาน 

 จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ก า ร จั ด
ถ่ายทอดองค์ความรู้ / ปี 

 ข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้
จากการจัดกิจกรรม 

 

ตารางท่ี 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงาน-โครงการ ภายใต้แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ปี2564 ปี2565 ปี2566 ปี2567 ปี2568 
1. ระบบคลังความรู้ที่ได้รับการพัฒนา ระบบ 1     
2. จ านวนแนวคิดที่ได้จากการประกวด  แนวคิด  5    
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

ร้อยละ 20 40 60 80 80 

4. มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม  นวัตกรรม    2  
5. รางวัลด้านการจัดการความรูแ้ละนวตักรรมในระดับประเทศ  รางวัล     1 
6. มีเส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

กระบวนงาน  1    

7. หลักเกณฑ์และวธิีการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

หลักเกณฑ ์  1    

8. ระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 

ข้อบังคับ 1     

9. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  เร่ือง     1 
10. จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน เร่ือง  1 1 1 1 
11. จ านวนกิจกรรมที่มีถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้ง 1 2 2 4 4 
12. ข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู ้

เร่ือง 5 5 10 10 10 

 

7. ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

   ในการผลักดันให้การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นก าเนิดและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศ ภายในปี 2568” ที่สามารถน าผลงานด้านการจัดการ

ความรู้และนวัตกรรมมาเสริมสร้างการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด เพ่ือการ
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เรียนรู้ และมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ” ได้นั้น อ.ส.พ. มีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการความรู้และนวัตกรรมในมิติ

ต่างๆ ดังนี้   

1.) การมีแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ขององค์กร เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการผลิตผลงานองค์ความรู้  เพ่ือให้เป้าหมายการจัดการ

ความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อ.ส.พ. สอดคล้องรับกันกับสภาพแวดล้อมองค์กร และเป็นอีกแรง

ขับเคลื่อนในการน า อ.ส.พ. ก้าวพร้อมไปกับประเทศไทย THAILAND 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อไป  

2.) มีผู้น าระดับสูงขององค์กรที่เป็นต้นแบบในฐานะผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge 

Officer: CKO) ที่ให้ความส าคัญในการมีองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมส าหรับใช้เป็น

ส่วนหนึ่งใน การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผ่านการมีส่วนร่วมในการให้นโยบายการจัดการ

ความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์และนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของและส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  

3.) ใช้กลไกคณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการ

ขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นให้หน่วยปฏิบัติคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรมใน ทุกระดับสามารถด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกันในโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าเป็นที่จะต้องจัด

ให้มีระบบการจัดการที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร 

4.) ปรับให้มีรูปแบบการบริหารการวิจัยพัฒนา ผลิตองค์ความรู้ และสร้างผลงานนวัตกรรมที่เหมาะสม 

กับลักษณะการท างานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบสากล คือ มุ่งเน้นให้มีความคล่องตัว 

โดยอาจมี ระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 

5.) การน าเครื่องมือเข้าใช้ในสนับสนุนกลไกการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม อาทิ เครื่องมือใน

การวิเคราะห์ Knowledge Roadmap และ Technology Roadmap  ส าหรับพิจารณาความส าคัญ

ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ อ.ส.พ. ต้องเตรียมจัดหาและพัฒนาเครื่องมือส าหรับประเมินองค์

ความรู้เพื่อขยายผลนวัตกรรม เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ เป็นต้น 



21 
 

6.) การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องบนพ้ืนฐาน

การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  ทั้งนี้ อ.ส.พ. ต้องมีความชัดเจนใน Roadmap การ

พัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะท าในแต่ละปงีบประมาณ 

7.) เนื่องจากการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมได้ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความถนัด และ 

มีองค์ความรู้เฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ การสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น นอกจากการสร้างเส้นทางอาชีพได้เติบโตแล้ว ยังต้องมีการ

สร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล (ทั้งอยู่ในรูปแบบตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน) พร้อมกับจัดสรร

ทรัพยากร (เวลา และงบประมาณ) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสนใจในการผลิตผลงานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม  

8.) การใช้เครือข่ายความร่วมมือของ อ.ส.พ. กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย ตลอดจนพันธมิตร 

ของ อ.ส.พ. ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรม ตลอดจน เพ่ือช่วยท าให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การพัฒนาผลการวิจัย บุคลากร 

และ ผลงานด้านนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดได้   

  การด าเนินการและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากร อ.ส.พ. ในทุกระดับจะช่วย

ขับเคลื่อนให้ แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 เกิดผลที่

เป็น รูปธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใหม่ ส าคัญที่สุดคือการท าให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศในหลายมิติที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง

มาก รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based Economy” หรือ

“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพ่ือสู่การเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยกระบวนการพัฒนา

ประเทศภายใต้ “Thailand 4.0” ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือน าประเทศให้

หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” 

 รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่งเสริมสร้าง

สังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนา แล ะสร้าง

นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย 

และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานต่างๆจะต้องพัฒนาการจัดการความรู้

และการสร้างนวัตกรรม ให้มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่

ถั่งโถมเข้ามา 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้า

ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535 มีลักษณะเป็นองค์กรที่

บริหารกิจการ ด้านสวนพฤกษศาสตร์  (Botanic garden หรือ Botanical garden) เป็นสถาบันทางวิชาการด้าน

พืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์  การจัดแสดงและเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้แก่สาธารณชน มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์       อ.แม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์สาขาจ านวน 4 สาขา ประกอบด้วย สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก ใน

พระราชด าริ, สวนพฤกษศาสตร์ระยอง, สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น โดยก าหนด
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วิสัยของ อ.ส.พ. คือ เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด เพ่ือการเรียนรู้ ความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ”   

โดยมีพันธกิจหลักประกอบด้วย 

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์ พันธุ์พืชนอกถิ่นก าเนิดอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2565 

2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย อันดับหนึ่ง

ของประเทศ 

3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประกอบกิจการเพ่ือกา รใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น อ.ส.พ. ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์องค์การฯ 

ประกอบด้วย 

 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถ่ินด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์ แบบนวัตกรรมค่อยเป็นค่อยไป 

(Incremental Innovation ) ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ รองรับระบบ 5G 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและพาณิชย์ และการเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการด้าน

พฤกษศาสตร์และนวัตกรรม 

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 นอกจากวิสัยทัศน์และพันธกิจตามภารกิจองค์กรข้างต้นแล้ว อ.ส.พ. ได้บู รณาการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580), แผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เพ่ือให้องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ ทรัพยากรพรรณพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยได้รับการอนุรักษ์ มีความมั่นคง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในอนาคต 

ประชาชนได้รับการสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรพรรณพืชความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกส าหรับการอนุรักษ์พืช 

(GSPC) ส่งผลให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งอนุรักษพืชนอกถิ่นก าเนิดเพ่ือการเรียนรู้และก่อให้เกิดความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
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 ซึ่งการที่จะบรรลุแผนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญต่างๆ ข้างต้น องค์การจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM เพ่ือเป็นฐานในการ

สนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ให้แก่องค์กรเกิดระบบการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้จนกลายเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า อ.ส.พ. มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน อ.ส.พ. 

ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดท าแผนด้านการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในระยะยาว เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางส าหรับด าเนินงานที่ชัดเจน  

  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ อ.ส.พ. ต้องมีแผนการด้านการขจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. 2564 – 2568) และแผนงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. เพ่ือให้

การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สามารถด าเนินการ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับ

องค์การฯ ต่อไป เชื่อมโยงการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และแผนยุทธศาสตร์องค์การ

สวนพฤกษศาสตร์  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

  วัตถุประสงค์ของการโครงการมีดังนี้ 

  1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ อ.ส.พ. ด้วยการสร้างกระบวนการจัดการความรู้

และการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

   2) เพ่ือจัดท าแผนการด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระยะยาวของ อ.ส.พ. (พ.ศ. 

2564 -2568) 

  3) เพ่ือจัดท าแผนงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
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1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1) ได้กรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมแบบบูรณา

การและสอดคล้องกับนโยบายด้านการด าเนินงานของ อ.ส.พ. 

  2) ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ                 

อ.ส.พ. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. และยุทธศาสตร์ของประเทศในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ อ.ส.พ. พร้อม

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

   3) ได้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลักในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ

จัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

 

1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ปี พ.ศ. 2564-2568  มุ่งเน้นการด าเนินงานจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ดังนั้นในขั้นตอนของการจัดท าแผน จึงมุ่งเน้นให้คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.

ส.พ. และบุคลากรของ อ.ส.พ. เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด การให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ร่วมวิพากษ์ เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจในศักยภาพ สภาพปัญหา ข้อจ ากัด ตลอดจนความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งข้อดี

ของกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมนั้น จะก่อให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์

ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.

ส.พ.) ปี พ.ศ. 2564-2568  ให้ได้ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนโดยรวมของการ

ด าเนินงานได้หลักๆ ดังนี้ 
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จากรูปสามารถระบุล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อมของ อ.ส.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม  ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการจัดการคตวามรู้และการจัดการ

นวัตกรรมที่ผ่านมาของ อ.ส.พ. ในด้านต่างๆ 

- ผลการประเมินรายงานสถานะการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ด้าน Core 

Business Enabler หัวข้อการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

- นโยบายด้านการจัดการความรู้ ของ อ.ส.พ. โดยผู้อ านวยการองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

- นโยบายด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและส่งเสริมความคิดสรรค์ อ.ส.พ. 

โดยผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม) ประกาศ ณ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

ส่วนที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. นโยบายที่ส าคัญของ อ.ส.พ. 

และบทบาทหน้าที่ของ อ.ส.พ. 
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- แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ อ.ส.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 (ฉบับ

ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

- นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

- แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ส.พ.  

- แผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ.ส.พ. (พ.ศ. 

2561-2565) 

- บทบาทหน้าที่ อ.ส.พ. 

ส่วนที่ 3 ประชุมระดมความคิดเห็น สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง คณะท างาน และ

บุคลากรหลักท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม อ.ส.พ.  

  ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของ อ.ส.พ. ที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ 

ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

- ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9  

- นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

- สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับนโยบายส าคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

 

ส่วนที่  2 ประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ 

(Scenario) ที่เก่ียวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของ อ.ส.พ. ได้แก่ 

- กลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือการอนุรักษ์พืช (Global Strategy of Plant Conservation : GSPC) 

- ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในระดับประเทศ 
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   ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์องค์กร เพื่อจัดท า ROAD MAP ของการพัฒนาด้านการวิจัย พัฒนา 

และสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการจัดการความรู้ของ อ.ส.พ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

- วิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์ที่เป็นสากลนิยม เช่น SWOT Analysis 

- จัดท า ROAD MAP การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

ก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

   ขั้นตอนที่ 4จัดท าร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ระยะยาว 

(พ.ศ. 2564 - 2568) และร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2564 

ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จัดท าร่างแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 – 2568 ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ 

- พันธกิจ 

- ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. 

2564 – 2568) 

- แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยประกอบด้วย

ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

• ระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่สอดคล้องกับระบบการ

ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State 

Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตามหลักเกณฑ์หัวข้อการจัดการ

ความรู้และนวัตกรรม 

• แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

• แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

การสร้างนวัตกรรม 

• แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนงานหลักของ อ.ส.พ. 
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ส่วนที่  2 จัดท าร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระยะยาว 

(พ.ศ. 2564- 2568) และร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

- น าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ต่อคณะท างานการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ.  และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการ

จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อ.ส.พ. จ านวน 49 คน เพ่ือร่วมรับฟัง

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของกิจกรรม 

ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ ประกอบไป

ด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

- จัดท ารายงานแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. 2564-2568) 

- จัดท ารายงานแผนงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (ฉบับสมบูรณ์) 

 

 

 

 

 



30 
 

ตาราง กิจกรรมการด าเนินงานสัมภาษณ์และประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร อ.ส.พ. ที่เกี่ยวข้องด้านการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

รายละเอียดกิจกรรม วันท่ี สถานท่ี กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ประชุมคณะท างานด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม 
(ผู้บริหารระดับสูง) 

19 มิ.ย. 63 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ส านักงาน อ.ส.พ. 

- คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
และจัดการนวัตกรรม คณะท่ี 1 จ านวน 9 
ท่าน 

ประชุมคณะท างานด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม 

25 ม.ิย. 63 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ส านักงาน อ.ส.พ. 

- คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
และจัดการนวัตกรรม คณะท่ี 1 จ านวน 9 
ท่าน 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม  คณะท่ี 2 จ านวน 15 ท่าน 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม ระดับหน่วยงาน จ านวน 25 คน 

จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการความรู้ และการ
จัดการนวัตกรรม 

8 ก.ค. 2563 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ศูนย์สารนิเทศ อ.ส.พ. 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม  คณะท่ี 2 จ านวน 15 คน 

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนจัดการความรู้ และการ
จัดการนวัตกรรม 

14 -1 5  ก .ค . 
2563 

ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร
ศูนย์สารนิเทศ อ.ส.พ. 

- คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
และจัดการนวัตกรรม คณะท่ี 1 จ านวน 9 คน 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม  คณะท่ี 2 จ านวน 15 คน 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม ระดับหน่วยงาน จ านวน 25 คน 

ส รุ ป ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ร จั ด ท า
แผนการจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรม 

14 ส.ค. 2563 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ศูนย์สารนิเทศ อ.ส.พ. 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม  คณะท่ี 2 จ านวน 15 คน 

 
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการ
จัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม 

17 -20  ส .ค . 
2563 

ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ ป็ น  Best 
Practice ด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

- คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
และจัดการนวัตกรรม คณะท่ี 1  

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม  คณะท่ี 2  

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 

- และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
และนวัตกรรมของแต่ละหน่วยงาน  

จ านวน 40 คน 
 

จัดประชุมน าเสนอร่างแผนการ 16 ก.ย. 2563 ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร - คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
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จัดการความรู้แบะการจัดการ
นวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

ศูนย์สารนิเทศ อ.ส.พ. และจัดการนวัตกรรม คณะท่ี 1  
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม  คณะท่ี 2  
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 
- และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

และนวัตกรรมของแต่ละหน่วยงาน  
- จ านวน 50 คน 

 
 

 

   จากกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานขั้นต้น สามารถระบุรายละเอียดการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ และผลที่ได้รับของแต่ละกิจกรรม ได้ดังนี้ 

- ประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ผู้บริหารระดับสูง) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และจัดการ

นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส านักใน อ.ส.พ. ได้รับทราบ

เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และผลการ

ประเมินรายงานสถานการณ์ด าเนินงานหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ 

อ.ส.พ. 

ผลที่ได้รับ ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส านักใน อ.ส.พ. ได้รับทราบเกณฑ์

ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และผลการประเมิน

รายงานสถานการณ์ด าเนินงานหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

และมีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม 
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- ประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือคณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ 

อ.ส.พ. ทุกท่านรับทราบค าสั่งฯ นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการ

จัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. และรับทราบแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

ผลที่ได้รับ  มีการรับทราบแนวทางและจะได้มีการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ

จัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาให้ข้อแนะน าในการจัดแผนการจัดการ

ความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

คณะท างานการจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. และมีความรู้

เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

ผลที่ได้รับ คณะท างานการจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. มี

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมและทราบบทบาทหน้าที่

ของการเป็นคณะท างาน และได้มีก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะท างานฯ มีความรู้ด้านการจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. และสามารถจัดท าแผนการจัดการความรู้และการ

จัดการนวัตกรรมได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ ทิศทาง และนโยบายของ อ.ส.พ. 

ผลที่ได้รับ ได้มีการจัดท าร่างแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่

ตอบสนองวิสัยทัศน์ ทิศทาง และนโยบายของ อ.ส.พ. มีการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ อ.

ส.พ. รวมถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดรับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้าน

การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ.  
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- สรุปข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะท างานฯ การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

น าข้อมูลจากการด าเนินกิจกรรมครั้งก่อนมาสรุป ประมวลผล และจัดร่างแผนการ

จัดการความรู้และการนวัตกรรมเพ่ือน าเสนอต่อไป 

ผลที่ได้รับ ร่างแผนการจัดการความรู้และการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา Best Practice ด้านการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ

สามารน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรมนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

ผลที่ได้รับ ตัวอย่างการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม และแนวทาง

การขับเคลื่อนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมจากองค์กรต้นแบบ 

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

ได้รับทราบในแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การอย่าง

ทั่วถึง มีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถน าแผนฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

ผลที่ได้รับ คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมทราบใน

แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การอย่างทั่วถึง สามารถน า

แผนฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ และมีการก าหนดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
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- จัดประชุมน าเสนอร่างแผนการจัดการความรู้แบะการจัดการนวัตกรรมของ อ.

ส.พ. 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอ (ร่าง)แผนการด้านการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม ต่อคณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ.  

และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อ.

ส.พ. จ านวน 49 คน เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผลที่ได้รับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการได้รับทราบ

และร่วมวิพากษ์แผนการด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระยะยาว

ของ อ.ส.พ. ซึ่งท าให้ได้ข้อเสนอแนะจากคณะท างานการจัดการความรู้และการ

จัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ.  และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส าหรับปรับแผนฯ

ฉบับสมบูรณ์ 

1.5 ผู้รับผิดชอบการจัดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม อ.ส.พ. 

คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการองค์การองค์การสวนพฤกษศาสตร์   ประธานคณะท างาน  

2. รองผู้อ านวยการองค์การ (บริหาร)    คณะท างาน 

3. องผู้อ านวยการองค์การ (วิชาการ)    คณะท างาน 

4. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ คณะท างาน 

5. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์   คณะท างาน 

6. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและอนุรักษ์    คณะท างาน 

7. หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร  คณะท างาน 

8. หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน     คณะท างาน 

9. ผู้อ านวยการส านักบริหาร     คณะท างานและเลขานุการ 

10. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. หัวหน้าส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย 

1. รองผู้อ านวยการองค์การ (บริหาร)    ประธานคณะท างาน  

2. ผู้อ านวยการส านักบริหาร     คณะท างาน 

3. หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้     คณะท างาน 

4. หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต   คณะท างาน 

5. หัวหน้าส่วนจัดแสดง      คณะท างาน 

6. หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้     คณะท างาน 

7. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์     คณะท างาน 

8. หัวหน้าส่วนผลิตพันธุ์พืช     คณะท างาน 

9. หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะท างาน 

10. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด   คณะท างาน 

11. ผู้แทนกลุ่มงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์  คณะท างาน 

12. ผู้แทนกลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์พืชและวิจัยพืชสวน   คณะท างาน 

13. หัวหน้าส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม    คณะท างานและเลขานุการ 

14. หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. หัวหน้างานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระดับหน่วยงานประกอบด้วย 

ส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์    ประธานคณะท างาน  

2. หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่ง    คณะท างาน  

3. หัวหน้าส่วนทุกส่วนในสังกัด     คณะท างาน  

4. หัวหน้างานในสังกัด      คณะท างาน  

5. หัวหน้าส่วนที่ได้รับมอบหมาย     คณะท างานและเลขานุการ 

6. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
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ส านักวิจัยและอนุรักษ์ ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและอนุรักษ์     ประธานคณะท างาน  

2. หัวหน้าส่วนทุกส่วนในสังกัด     คณะท างาน  

3. หัวหน้างานในสังกัด      คณะท างาน 

4. ผู้แทนกลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด     คณะท างาน 

5. หัวหน้าส่วนที่ได้รับมอบหมาย     คณะท างานและเลขานุการ 

6. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์  ประธานคณะท างาน  

2. หัวหน้าส่วนทุกส่วนในสังกัด     คณะท างาน  

3. หัวหน้างานในสังกัด      คณะท างาน 

4. หัวหน้าส่วนที่ได้รับมอบหมาย     คณะท างานและเลขานุการ 

5. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักบริหาร ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักบริหาร      ประธานคณะท างาน  

2. หัวหน้าส่วนทุกส่วนในสังกัด     คณะท างาน  

3. หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและก ากับดูแลกิจการที่ดี   คณะท างาน 

4. หัวหน้างานในสังกัด      คณะท างาน 

5. หัวหน้าส่วนที่ได้รับมอบหมาย     คณะท างานและเลขานุการ 

6. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน    ประธานคณะท างาน  

2. หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    คณะท างาน 

3. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย     คณะท างานและเลขานุการ 

*********************************** 
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บทที่ 2  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในขององค์การสวนพฤกษศาสตร์                                                      

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

 
  การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. นั้น ต้องศึกษาแนว

ทางการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆของ อ.ส.พ. ที่ผ่านมาและในอนาคตครอบคลุมทั้งการด าเนินงานด้านจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม และข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ เพ่ือช่วยในการก าหนดกรอบแนวทางการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
และเป็นไปตามแผนแม่บทต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้  

  ส าหรับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส าคัญตามบทบาทหน้าที่ของ อ.ส.พ. ที่น ามาวิเคราะห์ 
ประกอบด้วยแผนและนโยบายหลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วย  

- ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2562 
- ผลการประเมินรายงานสถานะการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ด้าน Core Business Enabler 

หัวข้อการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
- นโยบายด้านการจัดการความรู้ ของ อ.ส.พ. โดยผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

(นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม) ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
- นโยบายด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและส่งเสริมความคิดสรรค์ อ.ส.พ. โดยผู้อ านวยการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม) ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
- ผลประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการ อ.

ส.พ. ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส านักใน อ.ส.พ. และบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้านการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. และการระดมความคิดในการวิเคราะห์

องค์กร การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์แผนงาน 

- แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

- แผนการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญของ อ.ส.พ. ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

- นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

- แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ส.พ.  

- แผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ.ส.พ. (พ.ศ. 2561-2565) 

- บทบาทหน้าที่ อ.ส.พ. 
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2.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่ผ่านมาของ 
อ.ส.พ. 

  การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันจ าเป็นต้องอาศัย “องค์ความรู้และนวัตกรรม” 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามในการก าหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาองค์กรนั้น จ าเป็นต้องเข้าใจถึงภารกิจองค์กรที่ส าคัญในด้านต่างๆ ดังนั้นเนื้อหาที่แสดงในส่วนนี้ จึงมี
เป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมและแผนรวมถึง
นโยบายต่างๆที่ส าคัญของ อ.ส.พ. อันจะน าไปสู่พ้ืนฐานในการก าหนดแนวทางการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ อ.สพ. ในล าดับต่อไป  

โดยมีประเด็นเนื้อหาที่น ามาวิเคราะห์ ดังนี้  
- ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
- ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2562 
- ผลการประเมินรายงานสถานะการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ด้าน Core Business Enabler 

หัวข้อการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
- นโยบายด้านการจัดการความรู้ ของ อ.ส.พ. โดยผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

(นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม) ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
- นโยบายด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและส่งเสริมความคิดสรรค์ อ.ส.พ. โดยผู้อ านวยการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม) ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
- ผลประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการ อ.

ส.พ. ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส านักใน อ.ส.พ. และบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้านการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

 

2.1.1 ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  อ.ส.พ. ได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนเป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีคณะท างานการจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
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  คณะท ำงำนก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้และจัดกำรนวัตกรรม : ก ำหนด
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมขององค์กำรฯ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมในภำพรวม  ขององค์กรให้กำรส่งเสริมกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมให้องค์กำรฯ สนับสนุนและผลักดันกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำร
นวัตกรรม   เพ่ือขับเคลื่อนแผนงำนส ำคัญต่ำง ๆ ขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรม : จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือสร้ำง
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรนวัตกรรมระยะยำวให้สอดคล้องกับที่คณะท ำงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรจัดกำรควำมรู้ก ำหนด  ผลักดันกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรนวัตกรรมในระดับ
องค์กร  ก ำหนดแนวทำงและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรจัดกำรนวัตกรรมให้เป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้  สนับสนุนแนวทำงและผลักดันกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรวิจัยสร้ำงนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  และก ำหนดหมวดหมู่องค์ควำมรู้ 
กลั่นกรอง และคัดเลือกองค์ควำมรู้ขององค์กร โดยน ำแนวทำงและผลกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำนพิจำรณำ
คัดเลือกองค์ควำมรู้ 

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมระดับหน่วยงำน :  จัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมประจ ำปีของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำร
นวัตกรรมที่คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้และจัดกำรนวัตกรรมก ำหนด รวบรวม คัดเลือก และกลั่นกรองผลงำนกำร
จัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมในแต่ละระดับ  ติดตำมและดูแลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
จัดกำรนวัตกรรมให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด รำยงำนผลกำรติดตำมอย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำสให้แก่
คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม 

โดยได้มอบหมำยให้งำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ภำยใต้ส่วนทรัพยำกรมนุษย์ ส ำนักบริหำร และ
ส่วนผลิตและพัฒนำนวัตกรรม ภำยใต้ส ำนักส่งเสริมควำมรู้และกิจกำรพฤกษศำสตร์ ท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริม 
สนับสนุนงำนบริหำรองค์ควำมรู้ขององค์กำรฯ รวมทั้งสร้ำงบรรยำกำศให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ รำยละเอียดดัง
ตำรำงแสดงในตำรำง 

คณะท างาน ประธานฯ หน้าท่ีโดยสังเขป 
คณะท างานก าหนด

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจดัการ

ความรู้และจัดการ
นวัตกรรม 

ผู้อ านวยการ อ.ส.พ. - ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรมขององค์การฯ 

- ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรมในภาพรวม  ขององค์กรให้การส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้องค์การฯ 

- สนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรม   เพื่อขับเคลื่อนแผนงานส าคัญต่าง ๆ ขององค์กร
และให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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คณะท ำงำนจัดกำร
ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ ก ำ ร
จัดกำรนวัตกรรม 

รองผู้อ านวยการ อ.
ส.พ. 

- จัดท าแผนการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
จัดการนวัตกรรมระยะยาวให้สอดคล้องกับที่คณะท างานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ก าหนด 

- ผลักดันการด าเนินงานและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการ
นวัตกรรมในระดับองค์กร 

- ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
และการจัดการนวัตกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- สนับสนุนแนวทางและผลักดันการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยสร้างนวัตกรรม
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

- ก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ กลั่นกรอง และคัดเลือกองค์ความรู้ของ
องค์กร              โดยน าแนวทางและผลการด าเนินการของ
คณะท างานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
 

คณะท างานจัดการ
ความรู้และการจัดการ
น วั ต ก ร ร ม ร ะ ดั บ
หน่วยงาน 

ผู้อ านวยการส านักทุก
ส านัก 

- จัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมประจ าปีของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรมที่คณะท างานจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรมก าหนด 

- รวบรวม คัดเลือก และกลั่นกรองผลงานการจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรมในแต่ละระดับ 

- ติดตามและดูแลการด าเนินงานการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรมให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

- รายงานผลการติดตามอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสให้แก่คณะท างาน
จัดการความรู้และนวัตกรรม 
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2.1.2 ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2562 
  ผลการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) 

ประจ าปี 2562 หัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (คะแนน 2.2531)  “อ.ส.พ. มีการด าเนินการวิเคราะห์และ
ก าหนดสมรรถนะ (Competency) ทั้ง Core, Functional และ Managerial และเริ่มมีการประเมินสมรรถนะทั้ง 
Core, Functional และ Managerial และเริ่มมีการประเมินสมรรถนะทั้ง Core และ Managerial เพ่ือน ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ( IDP) นอกจากนี้ มีการถ่ายโอนความรู้จากเกษียณและเริ่มมี
การจัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง อย่างไรก็ตามในภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรนั้นยังต้องมีการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนของการทบทวน Competency ให้สอดคล้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital  
Literacy) และน าการวิเคราะห์ช่องว่าง Competency มาสนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดท าแผน
ฝึกอบรมรายต าแหน่ง แผนฝึกอบรมระยะยาว การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม การวางแผนแนวทางใน
การบริหารจัดการคนเก่ง การจัดท าแผนการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพและการด าเนินงานตามแผน 
รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้และก าหนดช่องทางในการแบ่งปันทักษะใหม่ๆ ในหน่วยงานหรือข้าม

หน่วยงาน เป็นต้น” 
 
2.1.3 ผลการประเมินรายงานสถานะการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ด้าน Core Business Enabler
หัวข้อการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
2.1.3.1 การจัดการความรู้ 

การน าองค์กร : ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งมีตัวแทนของสายงาน/
หน่วยงานพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน ท าหน้าที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้ การท างานข้ามสายงาน และการท างานร่วมกันทั่ว
ทั้งองค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสูงควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงานหรือนโยบายรวมถึง
เป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
รวมถึงสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงาน หรือนโยบาย และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้บุคลากรเกิด
ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังไม่พบการเชื่อโยงการจัดการความรู้กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และแผนงานส าคัญอ่ืนๆ 

อ.ส.พ. ควรมีการก าหนดบทบาทผู้บริหารในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเป็นแบบย่างที่ดีให้แก่บุคลากรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
แสดงให้เห็นถึงการน าการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์ในแต่ละสายงาน เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมรวมถึง
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน :  
 ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์และวางแผนงานด้านการจัดการความรู้ 
อย่างไรก็ตาม ไม่พบการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้กลยุทธ์และแผนงาน
ด้านการจัดการความรู้ตอบสนองวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบาย ด้านการจัดการความรู้ขององค์กรรวมถึงการถ่ายทอด
แผนไปยังผู้เกี่ยวข้องให้น าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงานการจัดการความรู้ 
 อ.ส.พ. เริ่มมีการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และระบบสนับสนุนอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตาม ไม่พบการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่ถูกจัดล าดับความส าคัญ และได้น า
ความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน มาใช้ในการพิจารณาหลักเกณฑ์/แนวทาง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรที่ได้
จัดสรร ครอบคลุมการด าเนินการจัดการความรู้ที่ส าคัญ 
บุคลากร 
 อ.ส.พ. มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับถึงความส าคัญ ประโยชน์ ทิศทางเป้าหมาย
และแนวทางการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนรวมตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมถึงให้มีการสร้าง
เวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม และยกย่องชมเชยต่อสาธารณะ เพ่ือให้การจัดการความรู้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม อ.ส.พ. ควรมีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และแรงจูงใจ โดยเชื่อมโยงการ
จัดการความรู้กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินผลงานของบุคลากร และ/หรือ ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
 อ.ส.พ. เริ่มมีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเริ่มมีการก าหนด
และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่น าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม อ.ส.พ. ควรมีการ
สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรและ
องค์กรภายนอก รวมถึงกระตุ้นบุคลากรให้กล้าคิดกล้าท า และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ไม่พบการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ถูกสร้างขึ้นครอบคลุม
ทั้งองค์กร 
 อ.ส.พ. มีการก าหนดหน้าที่ของทีมงานจัดการความรู้อย่างชัดเจนเพ่ือให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่พบการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้ เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการด าเนินงานการจัดการความรู้ขององค์กร รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ นอกจากนี้ ไม่พบการก าหนด
แนวทาง/วิธีในการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้าน KM (KM Audit) 
กระบวนการจัดการความรู้  
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 อ.ส.พ. มีกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การก าหนดความรู้ที่ส าคัญ การสร้าง/แสวงหาความรู้ ที่ส าคัญ
จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอก การรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บความรู้ การท าให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้
อย่างทั่วถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในและภายนอกขององค์กร รวมถึงการพัฒนาไม่พบการรักษา ท าให้ทันสมัย 
และการน าความรู้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กร รวมถึงการน าเทคโนโลยี
นั้นมาสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม และใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการ
ด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ 
 ไม่พบการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ และสารสนเทศ/ความรู้ที่ต้องการจากหน่วยงานภายนอก 
รวมถึงการก าหนดวิธีการถ่ายทอด และเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่
ส าคัญผ่านช่องทางที่มีประสิทธิผล 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 ไม่พบการก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and 
Support Processes) พร้อมตัววัดที่ส าคัญ รวมถึงการก าหนดกระบวนงานที่ส าคัญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร และมีแนวคิด/วิธีการในการก าหนดที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีที่มาที่ไป อีกทั้ง ไม่พบการพัฒนาและ
การปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวัน (Daily Operation) ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และใช้การจัดการคจัดการความรู้
เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ไม่พบการวิเคราะห์และระบุจุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวัง หรือจุดส าคัญ/วิกฤต (Critical Step) ในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการสื่อสารแลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจุดที่ต้องควบคุม 
ระมัดระวังหรือจุดส าคัญ/วิกฤติ (Critical Step) ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความระมัด
ระวสัง นอกจากนี้ไม่พบการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ทั้งกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support Processes) แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์การจัดการความรู้ 
 อ.ส.พ. เริ่มมีการก าหนดผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามไม่พบการ
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์/ทิศทางการด าเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการ
จัดการความรู้ อีกทั้งไม่พบนวัตกรรมซึ่งอาจเกิดจากการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ อีกทั้งไม่พบนวัตกรรมซึ่ง
อาจเกิดจากการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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ประเด็นหลักด้านการจัดการความรู้ที่ อ.ส.พ.สามารถด าเนินการได้ ประเด็นที่ อ.ส.พ. ยังด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ 

- ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งมี
ตัวแทนของสายงาน/หน่วยงานพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ท าหน้าที่จัดที่แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ การท างานข้ามสายงาน และการท างานร่วมกันท้ังองค์กร 

- ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์
และวางแผนงานด้านการจัดการความรู้ 

- อ.ส.พ. เริ่มมีการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดสรร
งบประมาณ บุคลากร และระบบสนับสนุนอ่ืนๆ  

- อ.ส.พ. มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับถึง
ความส าคัญ ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมายและแนวทางการ
จัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการสร้างเวที/กิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วม และยกย่องชมเชยต่อสาธารณะเพื่อให้การ
จัดการความรู้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

- อ.ส.พ. เริ่มมีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงเริ่มมีการก าหนดและส่งเสริมให้
บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ท่ีน าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

- อ.ส.พ. มีการก าหนดหน้าที่ของทีมงานการจัดการความรู้อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 

- อ.ส.พ. มีกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การก าหนดความรู้ที่
ส าคัญ การสร้าง/การแสวงหาความรู้ที่ส าคัญจากแหล่งความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก การรวบรวมเรียบเรียง และจัดเก็บความรู้
การท าให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้อย่างทั่วถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์กร 

- อ.ส.พ.เริ่มมีการก าหนดผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ในเชิงปริมาณ 

 

- ผู้บริหารระดับสูงควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม รวมถึงสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
ด าเนินงาน หรือนโยบาย และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ ให้บุคลากรเกิดความเข้ า ใจ 
นอกจากนี้  ยังไม่พบการเช่ือมโยงการจัดการ
ความรู้กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่ านิยม หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนงานส าคัญอื่น 

- อ.ส.พ. ควรมีการก าหนดบทบาทของผู้บริหารใน
การแสดงในเห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- ไม่พบการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กลยุทธ์และ
แผนงานด้ านการจัดการความรู้ ตอบสนอง
วิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบาย ด้านการจัดการ
ความรู้ขององค์กร รวมถึงการถ่ายทอดแผนไปยัง
ผู้ เกี่ยวข้องให้น าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และการติดตาม/ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู้ 

- ไม่พบการก าหนดหลักเหณฑ์/แนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากร ท่ีถูกจัดล าดับความส าคัญ และ
ได้น าความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน มา
ใช้ในการพิจารณาหลักเกณฑ์/แนวทาง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าทรัพยากรที่ได้จัดสรร ครอบคลุมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ที่ส าคัญ 

- อ.ส.พ. ควรมีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ 
และแรงจูงใจ โดยเช่ือมโยงกับการจัดการความรู้
กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินผล
งานของบุคลากร และ/หรือความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

- อ.ส.พ. ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน
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ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือ
ของสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ไม่พบการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ ถูก
สร้างขึ้นครอบคลุมทั่วท้ังองค์กร 

- ไม่พบการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานการจัดการ
ความรู้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอใน
การด าเนินงานการจัดการความรู้ขององค์กร 
รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท า
หน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการความรู้ของ
องค์กรบรรลุผลส าเร็จ นอกจากนี้ ไม่พบการ
ก าหนดแนวทาง /วิ ธี ในการสอบทานการ
ด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้าน KM 
(KM Audit) 

- ไม่พบการรักษา ท าให้ทันสมัย และการน าความรู้
มาใช้เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และ
การเรียนรู้ระดับองค์กร รวมถึงการน าเทคโนโ ,ยี
นั้นมาสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ในแต่
ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม และใช้ข้อมูลป้อนกลับ
จากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ 
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ 

- ไม่พบการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ และ
สารสนเทศ/ความรู้ที่ต้องการจากหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงการก าหนดวิธีการถ่ายทอด และ
เปลี่ ยนสารสนเทศ/ความรู้ จากหน่วยงาน
ภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ส าคัญผ่าน
ช่องทางที่มีประสิทธิผล 

- ไม่พบการก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญทั้ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
(Key and Support Processes) พร้อมตัววัดที่
ส าคัญ รวมถึงการก าหนดกระบวนงานที่ส าคัญที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และมี
แนวคิด/วิธีการในการก าหนดที่มีความเป็นเหตุ
เป็นผลและมีที่มาที่ไป อีกทั้ง ไม่พบการพัฒนา
และการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวัน (Daily 
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Operation) ทั้ งกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผลและ
ต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ และใช้การจัดการคจัดการ
ความรู้ เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาและการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

- ไม่พบการวิเคราะห์และระบุจุดที่ต้องควบคุม 
ระมัดระวัง หรือจุดส าคัญ/วิกฤต (Critical Step) 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการสื่อสาร
แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมจุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวังหรือ
จุดส าคัญ/วิกฤติ (Critical Step) ให้แก่บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความระมัด
ระวสัง นอกจากนี้ไม่พบการสร้างความตระหนัก
เรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ 
ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
(Key and Support Processes) แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

- ไม่พบการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์/ทิศทางการด าเนินงาน 
หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการจัดการความรู้ 
อีกทั้งไม่พบนวัตกรรมซึ่งอาจเกิดจากการใช้
เครื่ อ งมื อการจั ดการความรู้  อี กทั้ ง ไม่พบ
นวัตกรรมซึ่งอาจเกิดจากการใช้เครื่องมือการ
จั ดการความรู้ โ ดยตรงและสามารถสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
2.1.3.2 การจัดการนวัตกรรม 
การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ย่ังยืน  
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. จัดให้มีส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ส่วนผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมรับผิดชอบด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรและมีการก าหนด
ค่านิยมท่ีสนับสนุนนวัตกรรมบางส่วน เช่น การมุ่งเน้นการบริหารจัดการความรู้การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควร
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ก าหนดให้มีนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงน าไปก าหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธื วัตถุประสงค์/เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นควรแต่งตั้ว
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงคณะท างานในระดับสายงาน/
ฝ่ายงานเพ่ือบริหารจัดการงานด้านนวัตกรรมขององค์การอย่างเป็นทางการ และควรก าหนดค่านิยมด้านนวัตกรรม
ที่ครบถ้วน เพ่ือน ามาเสริมสร้างให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นมาตรฐานตามที่องค์กรคาดหวัง 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
 อ.ส.พ. มีการก าหนดโครงการนวัตกรรมระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ระยะที่ 2 (ปี 2560-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 โดยโครงการดังกล่าวมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับ
ผลผลิต (Output) ที่ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม
โครงการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. อาจพิจารณาเพ่ิมการด าเนินงานด้านนวัตกรรมในมิติที่ส าคัญอ่ืน เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการตลาดและแบบจ าลองทางธุรกิจใหม่ การบริการจัดการความรู้เพ่ือเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมที่เน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ 8 กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจตามระบบประเมินผลการด าเนินงานใหม่ของรัฐวิสาหกิจปี 
2563 เป็นต้น ทั้งนี้ อ.ส.พ. ควรให้มีระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไป และควรก าหนดเป้าหมายและผลส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในระดับผลลัพธ์  
(outcome) ที่ท้าทายเพ่ิมเติมได้ในอีกทางหนึ่ง 
นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
 อ.ส.พ.ควรก าหนดแนวทางเสริมสร้างให้ลูกค้าและตลาดเข้ามีส่วนร่วมในการน าเสนอความต้องการและ
ความคาดหวัง รวมถึงร่วมพัฒนาหรือทดสอบนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือการปฏิบัติงานของ
องค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง ซึ่ง
จะท าให้ลูกค้าและตลาดพึงพอใจสูงสุดในทุกจุดที่สัมผัสองค์กร (Touch Point) 
ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
 อ.ส.พ.ควรจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ส าคัญขององค์กร เช่นตัวชี้วัดความส าเร็จด้านนวัตกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการเงินและไม่ใช่การเงินตาม
ภารกิจขององค์กร เป็นต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา / คู่แข่ง/คู่เทียบ 
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และ/หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งนี้เพ่ือท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถสรุปบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานตามแต่ละ
ตัวชี้วัด น ามาเผยแพร่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างสายงาน/ฝ่ายงานและบุคคลขององค์กร จนท าให้องค์กร
สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการท างานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
มาตรฐาน และผลส าเร็จที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
 อ.ส.พ. ควรจัดให้มีการประเมินระดับวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมในปัจจุบัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม
องค์กรด้านนวัตกรรมที่องค์กรคาดหวัง เพ่ือจัดมาจัดท าแผนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม น าเสนอแก่คณะกรรม อ.ส.พ. และเผยแพร่ให้บุคลากรขององค์กรน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ 
 
 
กระบวนการนวัตกรรม 
 อ.ส.พ. ควรศึกษาและก าหนดกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการระบุขั้นตอน
การด าเนินงานอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักการหรือแนวปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปโดยครอบคลุมทั้ง 1)
กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือคิดริเริ่มสร้างวรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 
2)กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 3) กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย 4) กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม 5)กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 6)กระบวนการน านวัตกรรมออกใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวควรมีการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้เพ่ือให้พนักงานเกิดความ
รับรู้ เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมได้
อย่างแท้จริง 
การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม 
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรมีการศึกษาแบบจ าลองหรือกรอบแนวทางการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการ
บริหารจัดการนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ Innovation Portfolio Management เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นกรอบ
แนวทางส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรให้แก่
แผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสื่อสารเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรมีการศึกษาแบบจ าลองหรือกรอบแนวทางจัดสรรทรัพยากรส าหรับการบริหาร
จัดการนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Innovation Portfolio Management เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวทาง
ส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรให้แก่แผนงาน/
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โครงการด้านนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างมีปรพสิทธิภาพพร้อมสื่อสารเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั่ว
ทั้งองค์กร 
ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม  
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านนวัตกรรมทั้งระดับผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายและก ากับดูแลให้องค์กรมีผลส าเร็จบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งผลการด าเนินงานควรบรรลุได้ตามเป้าหมายประจ าปี มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
อย่างเป็นรูปธรรมเชิงบูรณาการ 
 
  

ประเด็นหลักด้านการจัดการนวัตกรรมที่ อ.ส.พ.สามารถ
ด าเนินการได้ 

ประเด็นที่ อ.ส.พ. ยังด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ 

- ไม่มี - คณะกรรมการ อ.ส.พ. ขาดการก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการนวัตกรรม และถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวสู่
การก าหนดทิศทางองค์กรอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณา
การ 

- อ.ส.พ.ขาดการก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบเพื่อก ากับ
ดูแล และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรอย่าง
ครบถ้วนชัดเจน 

- อ.ส.พ. ขาดการก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบเพื่อก ากับ
ดูแลและบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรอย่าง
ครบถ้วนชัดเจน 

- อ.ส.พ. ขาดระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม
ตามแนวปฏิบัติที่ดีท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

- อ.ส.พ. ขาดการก าหนดแนวทางเพื่อให้ลูกค้าและส่วน
ตลาด มีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมกับองค์กร 

- อ.ส.พ. ขาดการก าหนดแนวทางการน าการจัดการความรู้
เช่ือมโยงสู่การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล 

- อ.ส.พ. ขาดการประเมินและก าหนดแนวทางเพื่อ
ยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร
ภายในองค์กรที่ชัดเจน 

- อ.ส.พ. ขาดการก าหนดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่
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ชัดเจน เผยแพร่เพื่อเป็นกรอบแนวทางการเสริมสร้าง
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบภายในองค์กร 

- คณะกรรมก่าร อ.ส.พ. ขาดการก าหนดแนวทางเพื่อ
จัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงาน/โครงการด้าน
นวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

- อ.ส.พ. ขาดการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้าน
นวัตกรรมที่มีความท้าทายและครอบคลุมระดับผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 
 

2.1.4 นโยบายด้านการจัดการความรู้ ของ อ.ส.พ.  
  ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม) ได้ประกาศนโยบายการจัดการ
ความรู้ ของ อ.ส.พ. ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ  จึงมีการ
ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ดังกล่าว และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้ และได้ก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติของบุคลากร อ.ส.พ. ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  และมีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้บุคลากร อ.ส.พ. และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
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2.1.5 นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ อ.ส.พ. 
  ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม) ได้ประกาศนโยบายการบริหาร
จัดการนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ อ.ส.พ. ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563   ซึ่งได้ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการนวัตกรรม และน านวัตกรรมมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการด าเนินงานขององค์การ โดยให้
สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผลักดันการน านวัตกรรมให้เข้าไปอยู่ทุกกระบวนการท างาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ซึ่งจะสามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม และส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

1. ส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกกระบวนงาน เพ่ือ
เพ่ิม Productivity และเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 

2. พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมถึง
พัฒนากระบวนการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุ่งให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรม ไปสู่
การขยายผลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

4. ให้ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management และระบบคลัง
นวัตกรรม Innovation Tank เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร สนับสนุน
กิจกรรมด้านนวัตกรรม เสริมสร้างบรรยากาศด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท านวัตกรรม 
การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรม 

 

2.1.6 การประชุมระดมความเห็นคณะท างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
  เพื่อให้บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ)  ได้ร่วมกันรับทราบแนวทางการจัดการความรู้และ

การจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. และได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการและทิศทางการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและบรรจุเป้าหมายขององค์กร  กระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. จึงให้ความส าคัญกับการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การจัดประชุมระดมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรหลักท่ีเกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ Best practice ด้านการจัดการความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือร่วมระดมความคิดในการ
ก าหนดทิศทางด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ 
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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2.1.6.1 การประชุมคณะท างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ผู้บริหารระดับสูง) 
  ได้มีการประชุมคณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และจัดการ
นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหาร
ระดับสูงของแต่ละส านักใน อ.ส.พ. ได้รับทราบเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
และผลการประเมินรายงานสถานการณ์ด าเนินงานหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. และมีการ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
 
 

2.1.6.2 การประชุมระดมความคิดและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  ประกอบด้วยการประชุมเพ่ือระดมความคิดในการวิเคราะห์องค์กร การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์แผนงาน และโครงการ จ านวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
   เพ่ือให้บุคลากร อ.ส.พ. ได้มคีวามรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการการจัดการนวัตกรรมและมี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
หัวข้อเรื่อง กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
วันที ่ 8 กรกฎาคม 2563 
สถานที ่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ อ.ส.พ. 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 25 ท่าน 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม  คณะที่ 2  
- ผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส านักใน อ.ส.พ. ได้รับทราบเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรม และผลการประเมินรายงานสถานการณ์ด าเนินงาน
หัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

กิจกรรม 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
2. การสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
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และผลการประเมินรายงานสถานการณ์ด าเนินงานหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ของ อ.ส.พ. 
3. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น (Workshop) เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

วิทยากร 1. อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
2. ผศ.ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร 

ผลที่ได้รับ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 
2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

   เพ่ือให้คณะท างานฯ มีความรู้ด้านการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ 
อ.ส.พ. และสามารถจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ ทิศทาง และ
นโยบายของ อ.ส.พ. ส่วนทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการความรู้และ
การจัดการนวัตกรรม ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
หัวข้อเรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
วันที ่ 14-15 กรกฎาคม 2563 
สถานที ่ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ อ.ส.พ. 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 50 ท่าน 

- คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม 
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระดับหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้คณะท างานฯ มีความรู้ด้านการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรมของ อ.ส.พ. และสามารถจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
ได้ตอบสนองวิสัยทัศน์ ทิศทาง และนโยบายของ อ.ส.พ. 

กิจกรรม 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
2. การให้ความรู้และแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม 
3. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น (Workshop) เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
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วิทยากร 1. อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
2. ผศ.ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร 

ผลที่ได้รับ - ผลการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis 
- ความได้เปรียบเทียบและความความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้

และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
- ROAD MAP ของการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
- ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่สอดคล้องตามบริบทของ อ.ส.พ. 
   

3) สรุปข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
  เพ่ือสรุปข้อมูลจากการระดมความคิดในการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม ครั้งที่ 1-2 ส่วนทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดสรุปข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรม ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หัวข้อเรื่อง สรุปข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
วันที ่ 14 สิงหาคม 2563 
สถานที ่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส านักงาน อ.ส.พ. 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 15 ท่าน 

- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้คณะท างานฯ การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม น าข้อมูลจากการด าเนิน

กิจกรรมครั้งก่อนมาสรุป ประมวลผล และจัดท าร่างแผนการจัดการความรู้และการ
นวัตกรรม 

กิจกรรม 1. การสรุปข้อมูลและ Workshop การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการนวัตกรรม
เพ่ือน าเสนอ 

วิทยากร 1. อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
ผลที่ได้รับ - ร่างแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
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  4) ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

   เพ่ือศึกษา Best Practice ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
มาตรฐานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และสามารน าความรู้ที่ได้รับพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และ
การจัดการนวัตกรรมนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ส่วนทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการ
ความรู้และการจัดการนวัตกรรม ในวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
หัวข้อเรื่อง ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
วันที ่ 16-19 สิงหาคม 2563 
สถานที ่ - พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  

- ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
- การประปานครหลวง 
- โครงการพระราชด าริ โครงป่าสิริเจริญวรรษ 

จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 40 ท่าน 
- คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม 
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระดับหน่วยงาน 
- บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา Best Practice ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีมาตรฐานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และสามารน าความรู้ที่ได้รับ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

กิจกรรม 1. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
ผลที่ได้รับ - ตัวอย่างการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม และแนวทางการขับเคลื่อนการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมจากองค์กรต้นแบบ 
- ส่งเสริมให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม เป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์และวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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  5) การถ่ายทอดแผนการจัดความรู้และนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

  เพ่ือให้คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ได้รับทราบในแผนการจัดการ

ความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การอย่างท่ัวถึง มีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถน าแผนฯ ดังกล่าวไปสู่การ

ปฏิบัติต่อไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนการจัดความรู้และนวัตกรรมองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ในวันที่ 16  กันยายน พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หัวข้อเรื่อง การถ่ายทอดแผนการจัดความรู้และนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
วันที ่ 19 กันยายน 2563 
สถานที ่ - ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ อ.ส.พ. 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 50 ท่าน 

- คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม 
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
- คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระดับหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ได้รับทราบในแผนการ
จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การอย่างทั่วถึง มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
สามารถน าแผนฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

กิจกรรม 1. การน าเสนอข้อมูลและร่างแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
2. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น (Workshop) เพ่ือก าหนดแผนงาน แนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

ผลที่ได้รับ - คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมทราบในแผนการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรมขององค์การอย่างทั่วถึง  

- มีการก าหนดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และ
การจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การสวนพฤกษศาตร์ตั้งไว้ จ าเป็นต้องอาศัย

ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่ส าคัญในหลายด้านๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดทิศทางการท างานของ

องค์กร การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. นั้น ต้องศึกษาแนวทางการ

ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆของ อ.ส.พ. ที่ผ่านมาและในอนาคต ผ่านข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือ

ช่วยในการก าหนดกรอบแนวทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมให้สามารถสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของ

การด าเนินงานตลอดจนพัฒนาการปฏิบัติงานของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และเป็นไปตาม

แผนแม่บทต่างๆท่ีได้ก าหนดไว้ ตลอดจนมีแนวทางให้การปฏิบัติงานต่างๆของ อ.ส.พ. ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยเช่นกัน 

 

  ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ที่น ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

- แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

- แผนการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

- นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

- แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ส.พ.  

- แผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ.ส.พ. (พ.ศ. 2561-2565) 

- บทบาทหน้าที่ อ.ส.พ. 

2.2.1 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

   องค์การสวนพฤกษศาสตร์  (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีสถานะเป็นนิติบุคคลสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอยู่ในสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชของ

ประเทศไทย เพื่อลดการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นรากฐานของระบบนิเวศ ซึ่งช่วยสนับสนุนการด ารงอยู่ของสังคมมนุษย์ 

การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลสะท้อนอย่างมีนัยส าคัญต่อความเป็นอยู่ของ

มนุษย์ สวนพฤกษศาสตร์จึงมุ่งเป็นก าลังส าคัญในการที่จะคืนความสมดุลของทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับป่าไม้ และ



58 
 

สิ่งแวดล้อม น าไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนให้กับฐานทรัพยากรชีวภาพของประเทศ และการเติบโตด้านเศรษฐกิจใน

ระยะยาวให้กบัประเทศไทย                       

   สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางวิชาการ มีองค์ประกอบส าคัญหลายประการรวมอยู่ด้วยกัน 

ที่เป็นลักษณะเด่นได้แก่ การมีพรรณไม้หลากหลายนานาชนิด ทั้งพืชเดิมและพืชต่างถิ่นที่ทราบชื่อและที่มาแน่นอน

น ามาจัดปลูกรวมกันอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีการให้ชื่อถูกต้องจัดเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช ทั้ง

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ศูนย์การวิจัยค้นคว้า ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์รวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงและสิ่งพิมพ์

เผยแพร่ เป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้การพักผ่อนหย่อนใจ 

ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากนานาประเทศ ให้ความสนใจและเล็งเห็นความส าคัญ

ของสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการด ารงไว้ ซึ่งทรัพยากรที่ส าคัญของมวลมนุษยชาติ จึงถือได้ว่าเป็นดัชนี

ชี้วัดความเจริญของประเทศแต่ละประเทศมาโดยตลอด   

   โดยมีการก าหนดพันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ไว้ 3 ประการ เพ่ือสะท้อนว่าองค์การสวน

พฤกษศาสตร์เป็นองค์กรของประเทศที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ (Botanic garden) ให้

เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิจัย การ

อนุรักษ์ การจัดแสดง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สาธารณชน และถือได้ว่าสวนพฤกษศาสตร์เป็นดัชนีชี้วัดความ

เจริญของประเทศทุกประเทศ ดังนี้ 

  1) เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นก าเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ ภายในปี 2565 

  2) เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของ

ประเทศ 

  3) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประกอบกิจการเพ่ือ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

   ส าหรับการจัดท าแผนวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 1  พ.ศ. 2563-2565  มี

ระยะเวลาการทบทวนทั้งสิ้น 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562  - กรกฎาคม 2563 หลังทบทวน

กระบวนการจัดท าแผนแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ทบทวนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และก าหนด

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าและทบทวนแผนวิสาหกิจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

หาความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท า Focus Group หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการด า เนินงานขององค์กรด้วย SWOT 

Analysis ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร  ยกร่างความท้าทายเชิง

ยุทธศาสตร์ (SC) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) ด้วยเครื่องมือ TOWS และสมรรถนะหลักขององค์กร 

(CC) โดยใช้เครื่องมือ SWOT รวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์และปัจจัยความยั่งยืน 

ผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ SC SA CC SO และจัดล าดับความส าคัญของ

ปัจจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ 

จัดท าร่างแผนวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563-2565) เสนอคณะอนุกรรมการก ากับ

ดูแลด้านการบริหารพิจารณาเห็นชอบร่างแผนวิสาหกิจฉบับทบทวน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ กรณีไม่มีคณะกรรมการให้ใช้มติคณะอนุกรรมการก ากับดูแลด้านการบริหารแทน  และสื่อสาร

แผนและสร้างบรรยากาศการท างานภายในองค์กรสู่ความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ 

  ในการก าหนดวิสัยทัศน์การด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือให้มีภาพที่คาดหวังของ

การด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดช่วงระยะเวลาของการด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา และก าหนดเป้าหมาย

ระยะยาวเพ่ือสร้างแผนที่น าทางไปสู่เป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจนไว้ดังนี้ 
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ช่วงแรก Short Term ปีงบประมาณ 2563-2565  เป็น Leading Botanical Garden of 

Thailand เป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืชและเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิง-

ข่า กล้วยไม้ พรรณไม้หายาก และการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในประเทศไทย มีทิศทางก้าวสู่การเป็นที่รู้จักใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจุบัน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานตามเป้าหมายการ

รวบรวมพืช ไว้ดังต่อไปนี้  กล้วยไม้  450 ชนิด   พรรณไม้หายาก 162 ชนิด   ขิงข่า 187 ชนิด รวมถึงพืชสมุนไพร 

196  ชนิด และเร่งด าเนินการจัดวางระบบบริหารจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต โดยน าฐานข้อมูล BG-BASE มาใช้ในการ

พัฒนาองค์กร  และผลักดันให้ เป็น Outstanding Botanical Garden in SE-ASIA เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และมีทิศทางก้าวสู่การเป็นชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนการ

ด าเนินงานในระยะยาว 

ช่วงระยะกลาง MID-TERM ปีงบประมาณ 2566-2570 เป็นต้น เป็น The Necessary 

Organization for Thailand เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์และส ารองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน โดยเป็นที่รู้จัก

และยอมรับในภูมิภาคเอเชีย 

ช่วงระยะยาว 2571-2576 เตรียมความพร้อมและผลักดันองค์การสวนพฤกษศาสตร์โดยมุ่งเข้าสู่

ระดับโลก (Outstanding Botanical Garden in the World ) มุ่งสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนระดับโลก            

Word Class Tropical Botanic Garden 

โดยสิ่งที่จะท าให้องค์การมีความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน หรือ ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า (Value 

Driven) มี 2 ประเด็น คือ  

1) ex situ การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย 
2) Edutainment เป็นสวนสวยแห่งการเรียนรู้ ที่มีกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน น่าตื่นเต้น 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์  
3) Green & Clean Organization เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
4) Learning & Innovation เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ 

  
  จากการก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. ได้วิเคราะห์ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์มากจากการ
จัดท า Technology Roadmap เพ่ือใช้เป็นแผนที่น าทางสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันองค์กร 
เป็นไปตามแผนภาพดังนี้ 
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2.2.2 แผนการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญของ อ.ส.พ. ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงานมีทิศทางการ

ด าเนินงานที่ชัดเจน มีการด าเนินงานร่วมกัน และมีจุดมุ่งเน้นในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่

ก าหนดด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงก าหนดโครงการส าคัญ ที่จะสามารถผลักดัน

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมีโครงการส าคัญดังต่อไปนี้ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด ผลผลิต /โครงการ 

ที่ตอบสนอง 
งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

Strategic Objective 1   

ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหลง่อนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

   

1.1 ส ารวจ รวบรวมเพื่อ
การอนุรักษพ์ันธุ์พืช
กลุ่มเป้าหมาย และมี
การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและมี
ฐานข้อมูลที่เป็น
มาตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองกลยุทธ ์ 
GSPC 

เชิงปรมิาณ 
(1) จ านวนพืชหายาก เส่ียง

ต่อการสูญพันธุ์ ถกู
คุกคาม และพืช
เฉพาะถิ่นของประเทศ
ได้รับการอนุรักษ์นอก
ถิ่น (ex situ) และ
รวบรวมไว้จากทั้งหมด 
1800 ชนิด (530) 

 ผลผลิต ศึกษาวิจัย ส ารวจรวบรวมข้อมูล

พื้นฐานด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และภมูิปญัญา

ท้องถิ่น  

        กิจกรรม   เพาะขยายพันธุ์เพื่อการ

อนุรักษ์และส ารองพันธุกรรมพืช 

         กิจกรรม   สนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดการงานวจิัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้าง
องค์ความรู้ 

 โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
อนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม  
         กิจกรรม   เพิ่มประสิทธิภาพแหล่ง
เรียนรู้ และแหล่งอนุรักษ ์
         กิจกรรม   อนุรกัษ์พันธุ์ไม้เส่ียงต่อ
การสูญพันธุแ์ละจัดการข้อมูลและตัวอยา่ง
พืชส ารอง 

 
 
 
 
 
2.3544 
 
 
3.8709 

 
 
 
 
 
3.3600 
 
 
6.8800 

 
 
 
 
 
3.4000 
 
 
7.0000 

 (2) กล้วยไม้            
(ร้อยละจากทั้งหมด) 

 

 

 

1,6550 

 

 

 

60.000 

 

 

 

100.00 

 (3)   ขิง-ข่า                 
      (ร้อยละจากทั้งหมด) 

4.6660 8.0000 8.0000 

 (4) พืชสมุนไพร   
(จ านวนชนิดไม่รวม3 
กลุ่ม ข้างต้น)  

   
 

 (5) จ านวนสวนพฤกษศาสตร์
ซ่ึงเป็นแหล่งอนุรักษ์นอก
ถิ่นครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาค 

 

 

  

 เชิงคุณภาพ 
(1)  ร้อยละความส าเร็จใน

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชใน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด ผลผลิต /โครงการ 

ที่ตอบสนอง 
งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

การจัดท าระบบข้อมูล
ด้านพืชและเผยแพร่ผ่าน
ระบบ Online (ของพันธุ์
ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดใน
สวนพฤกษศาสตร์)  

ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
      กิจกรรม  ส ารวจและจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุพ์ืชในระดับสากล 

 
3.6400 

 
3.7000 

 
4.0000 

 (2) ร้อยละอัตราการอยู่รอด
ของพืชที่ส ารอง
พันธุกรรมไว้ในแหล่ง
อนุรักษ์  

 
 

   

1.2 ศึกษาวิจยัทาง
พฤกษศาสตร์ และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการ
อนุรักษ์ฟื้นฟ ูคืนถิ่น
โดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายทุกภาค
ส่วน 

เชิงปรมิาณ 
(1) จ านวนชนิดพันธุ์พืชที่

ได้รับการศึกษาวจิัย
และเข้าสู่โปรแกรม
ฟื้นฟูคืนถิ่น  (เปา้หมาย 
10 ปี >10% ของ 
1800)  

 โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
อนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม  
       กิจกรรม ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิน่
ก าเนิดแบบบูรณาการกับทกุภาคส่วน 

 โครงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมดา้นพืชและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
       กิจกรรม วิจยัเพื่อการอนุรักษ์ทรพัยากร
พันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 
 
 
1.4530 
 
 
 

 
 
 
3.0000 

 
 
 
3.0000 
 
 
 

(1) จ านวนผลงานวจิัยดา้น
พืชและความหลากทาง
ชีวภาพ ที่ตีพิมพ์ใน
เอกสารในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

 

0.8600 

 

2.0000 

 

2.5000 

เชิงคุณภาพ 

อัตราการอยู่รอดของ

ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการ

คืนถิ่น จนถึงระยะแพร่

พันธุ์ได้ เป็นไปตาม

หลักวิชาการ 

    

3.2 สร้างเครือข่ายเพื่อ
ยกระดับความรู้
ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์ และบทบาท
การเป็นแหล่ง
อนุรักษ์นอกถิ่นให้
เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับ' 

เชิงปรมิาณ 

(1) จ านวนเครือข่ายการ

ด าเนินงานเพื่อ

เสริมสร้างบทบาทสวน

พฤกษศาสตร์ใน

ระดับประเทศและ

ระดับสากล 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
       กิจกรรม สรา้งเครือข่ายความรว่มมือใน
การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
1.5720 

 

 

4.0000 

 

 

 

4.0000 

(2) ร้อยละของเครือข่าย     
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด ผลผลิต /โครงการ 

ที่ตอบสนอง 
งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

สถาบันการศึกษาใน

ภูมิภาคที่มีสวน

พฤกษศาสตร์อยู่ ใน

การเสริมสร้างบทบาท

ด้านการอนุรักษ ์

(3) จ านวนเครือข่ายภาค

ประชาชน หรือชุมชน

ท้องถิ่น ในการเสริม 

สร้างบทบาทด้านการ

อนุรักษ ์

 

    

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละเครือข่าย

เป้าหมาย    มีความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
อนุรักษ์และบทบาท
ด้านการเป็นแหล่ง
อนุรักษ์นอกถิ่นของ
สวนพฤกษศาสตร์ใน
ระดับมากขึ้นไป 

    

Strategic Objective  2  มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจดัการด้านพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

   

2.1  สร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ด้านพืช โดย

มุ่งเน้นนวัตกรรม

แบบค่อยเป็นค่อยไป 

(Incremental 

Innovation) รวมถึง

การจัดกระบวนการ

และกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการถ่ายทอด

ความรู้ด้านพืชและ

สร้างความตระหนัก

ในการอนุรักษ์แก่

ประชาชนด้วย

เชิงปรมิาณ 
(1) จ านวนผลงานที่จัดขึ้น

เป็นนวัตกรรมการเรียนรู ้

 ผลผลิต การสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 

ถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการทางด้าน

พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิัญญาท้องถิ่น   

        แผนงาน เผยแพร่ถา่ยทอดความรู้สู่

ประชาชน 

  

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

       กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการ

ให้บริการความรู้เพื่อการบริการในระดับสากล 

 
 

  

(2) จ านวนกระบวนการหรือ
กิจกรรมบริการทาง
วิชาการและส่งเสริม
ความรู้อยา่งเป็นระบบ 

4.1655 

 

 

7.0000 7.0000 

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละความพึงพอใจ

และความตระหนกัของ
ผู้ใช้งานนวัตกรรม หรือ
เข้าร่วมกิจกรรม  

 
 
2,1320 
 

 
 
5.0000 

 
 
5.0000 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด ผลผลิต /โครงการ 

ที่ตอบสนอง 
งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

อย่างเป็นระบบและ

ครบวงจร 

 

Strategic Objective 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคม พาณิชย์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ

กิจการดา้นพฤกษศาสตร์ด้วยการวจิัย  และนวัตกรรม 

   

3.1 มุ่งสร้างคุณค่าจาก
การประกอบกิจการ
พฤกษศาสตร์เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่าง
ครบถ้วน 

เชิงปรมิาณ 
ผลงานได้รับการต่อยอดเชิง
สังคม 

 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเพื่อการ
เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่ประชาชน  

2.3000 90.0000 90.0000 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ามา

ใช้ประโยชน์สวน

พฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
       กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมและรูปแบบ
การให้บริการความรู้เพื่อการบริการในระดับ
สากล 

 
 
 
3.55000 
 

 
 
 
5.0000 
 
 

 
 
 
8.0000 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
เยี่ยมชมต่อความสามารถใน
การรองรับผู้ใช้บริการของ
แหล่งเรียนรู้ในระดับมากขึ้น
ไป (4)  
 

 ผลผลิต การสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 

ถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการทางด้าน

พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิัญญาท้องถิ่น   

      กิจกรรม สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ด้านพฤกษศาสตร์ 

 
 
 
 
20.2945 

 
 
 
 
60.0000 

 
 
 
 
70.0000 

เชิงปรมิาณ 
จ านวนนวัตกรรมที่สามารถใช้
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นต่อป ี

    

 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
นวัตกรรมและได้รับความรู้ใน
ระดับมาก (4) ไม่น้อยกว่า 

   
 
 

 

3.2 ก่อให้เกิดประโยชน์

เชิงพาณิชย์จากการ

ประกอบกิจการ

พฤกษศาสตร์ 

 

เชิงปรมิาณ 

ผลงานได้รับการต่อยอดเชิง

พาณิชย ์

รายได้จากการด าเนินงาน

เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 

 โครงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมดา้นพืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

        กิจกรรม ศึกษาวิจยั เพือ่การพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรพรรณพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตอ่
ยอดสู่เชิงพาณิชยืและสังคม 

 

 

2.3230 

 

 

 

9.0000 

 

 

 

9.0000 

 



66 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด ผลผลิต /โครงการ 

ที่ตอบสนอง 
งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

เชิงคุณภาพ 
สัดส่วนรายได้จากผลงานที่
ได้รับการต่อยอดเพิ่มขึ้นเทียบ
กับรายได้ทั้งหมด 

 ผลผลิต การสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 

ถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการทางด้าน

พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิัญญาท้องถิ่น   

      กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเพื่อ    

 จัดหารายได้ 

 

 

 

2.2236 

 

 

 

4.8000 

 

 

 

 

4.8000 

 

Strategic Objective 4   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัในการบริหารจดัการและสร้างคุณภาพ
ด้านการบริหารจดัการองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

   

1. เป็นหน่วยงานด้าน
พฤกษศาสตร์ที่มี
สมรรถนะในการ
บริหารจัดการสูง และ
เป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและมี
ผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้น 

เชิงปรมิาณ 
ระดับคะแนนการ
ประเมินผลด้านการบริหาร
จัดการ (Enabler)  
 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือ
ในการบริหารจดัการทรัพยากรพันธุ์พชืใน
ประเทศและภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

          กิจกรรม  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมือ

อาชีพ 

 
 
 
0.8260 
 
 

 
 
 
5.5000 
 

 
 
 
5.5000 
 
 

 ผลผลิต การสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 

ถ่ายทอดความรู้และใหบ้ริการทางด้าน

พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิัญญาท้องถิ่น   

      กิจกรรม  จัดการและพัฒนาสมรรถนะ

องค์กร 

     กิจกรรม  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร 

 
 
 
 
53.0168 
 
 
1.3964 

 
 
 
 
70.0000 
 
 
8.0000 

 
 
 
 
75.0000 
 
 
10.0000 
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บทที่ 3 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

   การก าหนดแนวทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่จะด าเนินการในอนาคต 
นอกจากต้องท าความเข้าใจบริบทองค์กรที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงาน 
แผนแม่บทต่าง ๆที่ส าคัญ ตลอดจนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ.  
ดังแสดงในบทวิเคราะห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับ
แผนและนโยบายของชาติที่ส าคัญ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจ (Scenario)  และ
การศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้แนวทางการ
จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ที่จะด าเนินการในอนาคต สามารถสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบายระดับชาติที่ส าคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล โดยมีแผนและนโยบายของชาติส าคัญ 
ที่ได้น ามาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
  โดยมีแผนและนโยบายของชาติส าคัญ ที่ได้น ามาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

- การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

- แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

- แผนการปฏิรูปประเทศ 

- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

- แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction) 

- แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20 ปี) 

- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตาม

แนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) 

- เป้าหมายตามกลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือการอนุรักษ์พืช (Global Strategy of Plant 

Conservation : GSPC)   

- การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้กับหน่วยงานที่เป็น Best Practice 
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3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

   ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน
วิถีชีวิตของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ า สภาพแวดล้อมทางทะเลและ
ทรัพยากรธรณีเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออกและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามักเกิดขึ้นจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างไม่ยั่งยืน ล าดับความส าคัญทางเศรษฐกิจมักมีความส าคัญมากกว่าการ
อนุรักษ์ในหลาย ๆ กรณี ประเทศไทยเผชิญกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในหลายภูมิภาครวมทั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรสัตว์ป่าที่ลดลง การตัดไม้ท าลายป่า การกลายเป็นทะเลทราย การขาด
แคลนน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและทางน้ า  เพ่ือให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สิ่งส าคัญคือต้องท าความเข้าใจกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม มี
เครื่องมือมากมายที่ใช้ในประเทศไทยเพ่ือประเมินค่าการให้บริการระบบนิเวศและมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับนัยยะของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ  และ
เครื่องมือประเมินมูลค่าระบบนิเวศ  ได้รับการใช้เพ่ือประโยชน์ในการออกแบบ การช าระเงินส าหรับแผนการ
ให้บริการระบบนิเวศ ที่สร้างแรงจูงใจให้กับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่ามีการใช้นโยบายการเติบโตสีเขียว การริเริ่มการเจริญเติบโต
ของคาร์บอนต่ า: ประเทศไทยที่เข้าใจการสร้างความสมดุลเหล่านี้อาจมีมูลค่า 2.06 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อ
เศรษฐกิจของประเทศในแง่ของศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าปัจจุบันของบริการระบบนิเวศที่จัดหามาจากป่าไม้ พ้ืนที่
ชุมน้ า ป่าชายเลนและแนวปะการัง ซึ่งแสดงถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เพ่ิมขึ้น 7.80% เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ ‘ตามปกติ’ ประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดจากนโยบายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงคุณภาพน้ าและ
บริการด้านการควบคุมการไหล ตัวอย่าง เช่น การสร้างโมเดลผลลัพธ์ของการปกป้องระบบนิเวศที่ให้บริการเหล่านี้
แสดงให้เห็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นร้อยละ 8.40% จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เพียงอย่างเดียว  

ในปีพ.ศ .  2559 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ ใน อันดับที่  20 ในแง่ของ การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 327 เมตริกตันหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.90 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว (4.70 เมตริกตัน) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 
(4.80 เมตริกตัน) เศรษฐกิจคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับปานกลางของไทยมีส่วนส าคัญต่อการจัดอันดับประเทศที่
สูง (ล าดับที่ 9 จาก 140 ประเทศ) ในดัชนีความสุขทั่วโลกของโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความส าเร็จในการ
สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งท าให้ระดับความอยู่ดีกินดีอยู่ในระดับสูง (ระดับ 6.30 จาก 10) อายุขัยเฉลี่ย (74.10 ปี) 
ความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในระดับปานกลาง (15%) โดยไม่ต้องมีระบบนิเวศของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาด
ใหญ่ (2.70 เฮกตาร์ทั่วโลก/คน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความส าเร็จในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งท าให้ระดับ 
ความอยู่ดีกินด ี คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังดึงดูด นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

https://opendevelopmentmekong.net/topics/environment-and-natural-resources/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/economy-and-commerce/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=regional-synthesis-of-payments-for-environmental-services-pes-in-the-greater-mekong-region&search_query=P3M9UEVTK1NjaGVtZXMr
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=regional-synthesis-of-payments-for-environmental-services-pes-in-the-greater-mekong-region&search_query=P3M9UEVTK1NjaGVtZXMr
https://opendevelopmentmekong.net/topics/economy-and-commerce/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/human-demands-and-implications/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/human-demands-and-implications/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=b79c98fb-6db1-4940-8e10-d0a3e395d744
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=b79c98fb-6db1-4940-8e10-d0a3e395d744
http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/layers/tha-main-tourist-sites/
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ของประเทศ  อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม 
การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหา
หลายอย่างและ ต้องมีการจัดการที่ดีขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
(1) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภูมิทัศน์ของประเทศไทยประกอบด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลายชนิดที่สนับสนุนประชากรพืช

และสัตว์หลากหลายชนิดตัวอย่าง เช่น มีการค้นพบชนิดของพืชอย่างน้อย 15,000 ชนิดในประเทศ ประเทศไทย
เป็นที่ตั้งของเทือกเขาที่แตกต่างกัน 15 แห่งและแหล่งต้นน้ าส าคัญ 25 สายที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าโขง อ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน สิ่งเหล่านี้สนับสนุนการกระจายพันธุ์พืชในวงกว้างรวมทั้งป่าเขตร้อน 3 ชนิดที่ส าคัญ (ได้แก่ ป่าฝน
มรสุม ป่าฝนและป่าชายเลน) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางชีวภาพนี้ถูกคุกคามจากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ หลายสายพันธุ์ได้รับการจดทะเบียนใน รายชื่อ
สีแดงของสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ในฐานะที่เป็นเป็นสัตว์ใกล้สูญ
พันธุ์และมีบางรายชื่อระบุว่าเป็นสิ่งส าคัญและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากไม่ได้ด าเนินการดูแลรักษาไว้ 
ตัวอย่าง เช่น ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ านวน 58 ชนิดที่ถูกคุกคาม นกจ านวน 54 ชนิด
ที่ถูกคุกคามและปลาจ านวน 106 ชนิดที่ถูกคุกคามและพืชจ านวน 152 ชนิดที่ถูกคุกคามโดยรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค    

(2) ป่าไม้ 
ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่าพ้ืนที่ที่ดินที่ปกคลุมไป

ด้วยป่ามีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 32.10 ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทย  ตัวเลขที่ปรับปรุงขั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระ
แห่งชาติมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (พ.ศ.2528) ระบุเป้าหมายเพ่ือรักษาความ
ครอบคลุมของพ้ืนที่ป่าไว้ที่ร้อยละ 40 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) นี่
เป็นเป้าหมายตั้งแต่นั้นมาและล่าสุดได้รับการตอกย้ าอีกครั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ผู้ตัดไม้ท าลายป่าหลายรายได้ขัดขวางไม่ให้ประเทศไทยบรรลุผล
ส าเร็จ เช่น การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและการบุกรุกที่ดินในพื้นท่ีป่าไม้อย่างผิดกฎหมาย โครงการพัฒนารีสอร์ท 
การท าเหมืองแร่และการก่อสร้างถนนและการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ า  

รูปแบบของความเสื่อมโทรมของป่าไม้ที่ส าคัญเกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2518-2536 เมื่อ พ้ืนที่ป่าชาย
เลน ในประเทศไทยลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง สาเหตุส าคัญคือการบุกรุกขนาดใหญ่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการเลี้ยง
กุ้งแบบเข้มข้นในพ้ืนที่ป่า ป่าชายเลนในประเทศไทยเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบนิเวศชายฝั่ง ประมาณ 1 ใน 
3 ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในประเทศไทยล้อมรอบด้วยป่าชายเลน เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัย

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=88116b8d-37e0-4618-af7b-b91d82c40ae9
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=67ec84e5-a0f2-40f4-b22b-5715c64f11a7
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=67ec84e5-a0f2-40f4-b22b-5715c64f11a7
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=47fa6f91-ea05-44fb-a2ba-843e527da315
http://www.nesdb.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf
http://www.nesdb.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/layers/mangroves-of-thailand/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/layers/mangroves-of-thailand/
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ของสัตว์ต่างๆรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติส าหรับคนไทย เช่น ชาวประมง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ผลิตถ่านซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้  ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555 อัตราการท าลายป่าชายเลนลดลง
อย่างมาก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสัตว์น้ ารายใหญ่ที่สุดของโลกและพ้ืนที่ป่าชายเลนที่
เหลืออยู่ในพ้ืนที่เล็ก ๆ ในประเทศจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างสุดความสามารถเพ่ือลดผลกระทบทางลบที่
จะมีในอนาคต   

ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 18.80  ของพ้ืนที่ภาคพ้ืนดินทั้งหมดของประเทศไทยถูกจัดเป็นเขต
คุ้มครองซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 14.80 การตระหนักถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความส าเร็จ
เชิงนโยบายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการจัดท าค าสั่งห้ามตัดป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 
ตามมาด้วยการพัฒนานโยบายการอนุรักษ์ป่าใหม่เพ่ือเพ่ิมการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่  

ทรัพยากรน้ า 
ประเทศไทยมีทรัพยากรน้ าที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามปริมาณทรัพยากรน้ าจืดภายในประเทศที่

หมุนเวียนต่อหัวประชากรลดลงจากประมาณ 7,700 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปีใน พ.ศ. 2505 เป็นประมาณ 3,300 
ลูกบาศก์เมตรต่อปีในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเติบโตของประชากรดังที่แสดงในกราฟด้านล่าง  ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความขาดแคลนน้ าที่เพ่ิมขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อฤดูแล้งที่ยาวนานในประเทศไทย ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งใน
การเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการชลประทานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ภายในประเทศและการส่งออกของไทยเพ่ือสร้างโอกาสในการด ารงชีวิตให้กับประชาชนชาวไทย อย่างไรก็ตาม
ปริมาณน้ าฝนที่เก็บไว้ในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 30 ของปริมาณน้ าฝนโดยรวม โดยการขาดแคลนน้ าส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในช่วงที่ความต้องการทางการเกษตรสูงที่สุด เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นส าคัญและแย่ลงเรื่อยๆ สิ่งนี้ได้
กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการลดคุณภาพและปริมาณของแหล่งน้ าในแหล่งน้ าบาดาลและแหล่งต้นน้ า ตัวอย่าง เช่น 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตชานเมืองในประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยตัวขับเคลื่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงไปเป็น
นาข้าว การพัฒนาเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมและมลพิษจากอุตสาหกรรมและการใช้ยาฆ่าแมลง ในขณะที่
ประเทศไทยยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของปริมาณน้ าฝนโดยรวมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
แต่มีแนวโน้มที่แตกต่างกันไปส าหรับปริมาณฝนในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ตัวอย่าง เช่น ภาคกลางและภาค
ตะวันออกของประเทศไทยมีความแห้งมากขึ้นและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอ่าวไทยรวมทั้งกรุงเทพฯได้
กลายเป็นที่เปียกชุ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมถึง
ยาวนานขึ้น ความแห้งแล้งและน้ าท่วมฉับพลันและพายุโซนร้อนที่เกิดข้ึนบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ   

 

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=92d989a2-5f16-4d31-a18c-d834643f5738
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทยได้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบข้อบังคับด้านการอนุรักษ์โดยเน้นความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) แผนนี้ได้ให้
ความส าคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกของรัฐบาลไทย สอดคล้องกับการพัฒนา การ
ปรับปรุงและการอนุรักษ์และพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2535) จุดมุ่งหมายของกฎหมาย
ฉบับนี้คือการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยโดยอาศัยการเฝ้า
ติดตามอย่างมีประสิทธิผล โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ  พระราชบัญญัตินี้ใช้เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านขั้นตอนการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจซึ่งน าโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยึดมั่นในหลักการ “ผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย”  

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ตอนนี้ได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ระบุไว้ว่า “ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน” ส าหรับ
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” “การเจริญเติบโตสีเขียว” ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในแนวทางส าคัญที่สอดคล้องกับวาระ พ.ศ. 2573 ของ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของวาระดังกล่าว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีการใช้โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนากรอบนโยบายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายนี้เน้นถึงองค์ประกอบหลัก 4 ประการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วยการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

ประเทศไทยยังปฏิบัติตามกรอบนโยบายระดับโลกอ่ืน ๆ  รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์โลกเพ่ือความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 และเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพของไอจิ ประเทศไทยตั้งใจที่
จะใช้กรอบเหล่านี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์  (CITES) และ อนุสัญญาแรมซาร์เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี ประเทศไทยมีนโยบายในการสร้าง
สังคมท่ีน่าอยู่ท่ีมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสร้างสังคมคาร์บอน
ต่ าได้ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีเป้าหมายที่จะใช้นโยบายนี้เพ่ือผลักดันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ความท้า
ทายที่จะก้าวหน้าไปจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางจะเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=the-twelfth-national-economic-and-social-development-plan
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=the-twelfth-national-economic-and-social-development-plan
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sustainable-development-goals
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sustainable-development-goals
https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora
https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora
https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=the-ramsar-convention-manual-6th-edition
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ภายในประเทศต่อหัวของประเทศไทยเป็นเท่าตัวจาก 6 ,357 เหรียญสหรัฐต่อปีเป็น 12,236 เหรียญสหรัฐต่อ
ปี   โดยใช้รูปแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

ที่มา  https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/environment-and-
natural-resources/  
 

3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

    ภายใต้หลักนิติธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามมาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 รัฐบาลจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การ

ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 
ภาพวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องตอบต่อ

ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 

ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/environment-and-natural-resources/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/environment-and-natural-resources/
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ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง

กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

โดยมียุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อไปนี้จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์โดยตรงมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ด้านความม่ันคง 

   ประเด็น 4.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางบกและทางทะเลเพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

สามารถด ารงอยู่ได้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่ งยืน โดย

ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพหน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ให้สามารถพัฒนาสมุททานุ

ภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้อง และดูแล

รักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติเสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต 

และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบ

ตรวจคนเข้าเมือง การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลสร้าง

เสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการด าเนินการต่าง ๆ และสอดส่องดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้

ความส าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตลอดถึง

แนวพระราชด าริในการอนุรักษ์พัฒนา ฟ้ืนฟูป้องกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความรัก หวงแหน 

และมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ประเด็น (4.3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่

ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงมุ่ง

พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยและใช้ประโยชน์จาก
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ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับ

กับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่รวมทั้งเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึง

คนพิการและผู้สูงอายุการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่

เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง

ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูด

นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ  

   4.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิด

สร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการ

ท่องเที่ยว การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการ

ป้องกันการลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียน

ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการ

จัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งการส่งเสริม

การท่องเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็น 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม  

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็น

ธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การ

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลด

ปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมต่ าลงผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิม
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พ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมี

คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

   4.1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ 

   4.1.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่า

และพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัย

ตามธรรมชาติตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้

เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและ การบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่า

กับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความส าคัญกับพันธุกรรม

ท้องถิ่นท่ีมีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวม

เชื้อพันธุ์และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลายทางพันธุกรรม มีการส่งเสริม

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์รวมถึงพัฒนาและ

บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ส่งเสริมพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้ง

การศึกษา ส ารวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและนอกพ้ืนที่

คุ้มครองโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพ้ืนที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ

ฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์และการส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

3.3 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
   คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 -2560 
โดยประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี จ านวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย  
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ภาพรวมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23 ฉบับ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 5 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

แผนย่อย 3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 18 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนย่อย 3.1  แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความส าคัญกับการคงไว้ซึ่งพ้ืนที่
คุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพ่ือลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการป่าไม้เชิงพ้ืนที่ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่
ป่าพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาองค์กรของรัฐและออกกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนก าร
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เพ่ิมพ้ืนที่ป่า สนับสนุนก ารเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมการลงทุนและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ประเด็นที่ 23  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนย่อย 3.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ทั้งระบบอย่างครบวงจร  ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 
 
 

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยประกาศให้ใช้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมามีสาระส าคัญดังแผนภาพดังนี้  
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ภาพที่ 2.5 ภาพรวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  อ.ส.พ. มีหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน

เป้าหมาย ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ดังต่อไปนี้ 
. 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  เป้าหมาย 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านท่อง
เทียวที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือคืนความสมดุลสู่

ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าหมาย 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ด้วยการรุกไปข้างหน้าด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมาย 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

3.5 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  การจัดท าแผนปฏิรูปประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รายงานต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเพ่ือทราบต่อไป 

  การจัดท าแผนปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้น าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2575) มาประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศโดยด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศสรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.6 แผนปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ด้าน 

 
จากแผนปฏิรูปจ านวน 11 ดา้นดังกล่าว  องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิรูปประเทศ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : ปฏิรปูระบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
     ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดท าแผนการวิจัยและสนับสนุนการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : ปฏิรปูระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
     ประเด็นย่อยที่ 3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ 
   ประเด็นย่อยที่ 3.2 จัดท าบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่ง
ตัวอย่าง 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4:  ปฏิรปูระบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : ปฏิรปูระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.1 จัดท าแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.2 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และด ารงไว้ซึ่งองค์ความรู้ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 : ปฏิรปูระบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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3.6 นโยบายรัฐบาลที่เกีย่วข้อง 
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้สรุปเป็น นโยบายหลักของรัฐบาล จ านวน 12 ข้อดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล จ านวน 12 ข้อ 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ

ประจ า 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีการวางกลยุทธ์การด าเนินงานสอดคล้องกับค าแถลงนโยบาย
รัฐบาล ดังต่อไปนี้ 

5.4   พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
5.4.1  พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบน

พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
นันทนาการการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
10.1  ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า

ไม้ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยื น ทั้ง
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ าซ้อน เร่งคืน
พ้ืนที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท ากินได้อย่าง
เหมาะสมน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้าง
จิตส านึกดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

 
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับอ.ส.พ. 

ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ประเด็น 4.3 สร้าง
ความหลากหลายด้าน
การท่องเที่ยว 

ประเด็นที่ 5 : สร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
- แผนย่อย 3.1 : ท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทย

มีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

 ข้อ 5.4 พัฒนาภาค
การท่องเที่ยว  
5.4.1 พัฒนา
คุณภาพและความ
หลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว 
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ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

ภาค) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

พัฒนาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี
คุณภาพ สามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่อย่างยั่งยืน และ
กรจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปญัญา
และนวัตกรรม 

- แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวท่ีมี
ศักยภาพตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ 
(กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี จ.
เชียงใหม่+แม่ฮ่องสอน) 

ด้านการท่องเที่ยวท่ีสูงขึ้น 
- ตัวช้ีวัด 4.1 : รายได้จากการ

ท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้าน
ล้านบาท 

- ตัวช้ีวัดที่ 4.2 : อันดับ
ความส าคญัในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว (TTCI) 
ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
- เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มจ านวน

เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

- ตัวช้ีวัด : เมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้าน
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น 4.1 สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสเีขียว 

 
  

ประเด็นที่ 23 : วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
3.3 แผนย่อยการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

- เป้าหมาย 2 : เพิ่ม
ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการ
แข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของ

ประเด็นปฏิรูประ
เทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ) 
ประเด็นการปฏิรูป
ที่ 2 : ปฏิรูประบบ
การวิจัยด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  

ข้อ 8.5 วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
8.5.2 ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง  
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ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

ประชาชน 
- ตัวช้ีวัด 2.2 : 

ผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
น าไปใช้ในการสรา้ง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลติและบริการ 
และภาคธุรกิจ มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของผลงานท้ังหมด 

ประเด็นย่อยที่ 2.1 
จัดท าแผนการวิจัย
และสนับสนุนการ
น างานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้าน
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น 4.1 สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
 

ฉบับท่ี 18 : ประเด็น การ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
3.1 แผนย่อยการสร้าการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสเีขียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

- เป้าหมาย 1 : รักษา 
และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- ตัวช้ีวัด 1.1 : สัดส่วน
พื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 
80 ของพื้นที่ประเทศ 

- ตัวช้ีวัด 1.2 : จ านวน
ชนิดพันธ์ุและประชากร
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน
ภาวะคุกคาม หรือใกล้
สูญพันธ์ุ 

ประเด็นปฏิรูประ
เทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ) 
ประเด็นปฎิรูปที่ 3 
:ปฏิรูประบบข้อมลู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง 
ใช้ประโยชน์ และ
แบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรม  
ประเด็นย่อย 3.1 : 
พัฒนาคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพ
ระดับชาต ิ(อ.ส.พ. 

ข้อ 10. การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
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ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

- สนับสนุน)  
เป้าหมาย : มีข้อมูล

ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมี
ล าดับ
ความส าคญัสูง 

ประเด็นย่อย 3.2 : 
จัดท าบัญชีรายการ
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและแหล่ง
ตัวอยา่ง           
(อ.ส.พ. - 
สนับสนุน) 
เป้าหมาย : มีบัญชี

รายการ
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ทรัพยากร
พันธุกรรมที่
ทรงคุณค่า 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 
:ปฏิรูประบบ
เครือข่ายฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ รวมถึง 
เครือข่าย
ระดับประเทศและ
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ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

อาเซียน (อ.ส.พ. -
สนับสนุน) 
เป้าหมาย : อปท. 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในการ
ป้องกันและใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลาย 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 
: ปฏิรูประบบ
บุคลากรด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.1 
จัดท าแผนพัฒนา
ระบบบุคลากรด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.2 
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ แบ่งปันและ
ด ารงไว้ซึ่งองค์
ความรู ้
ประเด็นการปฏิรูป
ที่ 6 ปฏิรูประบบ 
กลไกรองรับการใช้
ประโยชน์และ
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอ่ยางยั่งยืน 
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3.7 แนวนโยบายของผู้ถอืหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction) 
 

กระทรวงการคลังได้น าระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภาครัฐและแนวทางการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ ได้มีแนวคิดให้มีการจัดท าแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ขึ้น 
ตั้งแต่ปี 2549 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและกรอบการ
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและมีความสัมพันธ์ในเชิงบูรณาการ  ครอบคลุมภารกิจหลักของ
รัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยให้หน่วยงานก ากับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด SOD ประกอบด้วย 

1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานซึ่ง
พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพิจารณาแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

2. กระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะผู้ถือหุ้น และ 
3. กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
สคร. ได้จัดท า SOD ของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2550 และมีกระบวนการพัฒนาและการทบทวน

ร่วมกับหน่วยงานก ากับ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นประจ าทุกปี และมีการรายงานผลการจัดท า SOD ให้แก่
คณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) รับทราบ  

 
แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น /ภาครัฐ (Statement of Direction)                                           

ส าหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประจ าปี 2558  
 

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะกระทรวง
เจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปทิศทางที่ส าคัญของภาครัฐ (Statement of Direction) ที่จะใช้เป็น
แนวทางในการก ากับดูแลและชี้ประเด็นที่ อ.ส.พ. ควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ต่อไป  ซึ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ 
(Statement of Direction) ส าหรับ อ.ส.พ. ได้แก่ 

แผนระยะสั้น 
1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจการด าเนินงานใน

ปัจจุบัน เพ่ือรองรับทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ทั้งในและ

ต่างประเทศ ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
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3) จัดท าแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามระบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์ 

แผนระยะยาว 
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์

ที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลได้ 
2) พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศเพ่ือสร้าง

บุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ 
3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) 

ด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

3.8 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ นโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็น Roadmap ในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขามา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานปี 2560 และแผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย  20 ปี โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจท าให้ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ และ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
(2) ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน 
(3) ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อน าองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(1) จัดล าดับความส าคัญและความคุ้มค่าของโครงการ 
(2) ลดภาระงบประมาณของภาครัฐโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินในการ

ลงทุน โดยศึกษาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น PPP 
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(3) กันเงินส ารองเพ่ือการลงทุนในอนาคตที่เพียงพอและไม่เป็นภาระต่องบประมาณ
แผ่นดิน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
(1) จัดท าแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินให้ชัดเจน 
(2) บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 
(3) การจัดท าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย (Unit cost) ที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล เพ่ือ

พิจารณาความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ 
(4) การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 และแผน DE 

(1) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive 
Technology) รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทั้งใน
เชิงรุกและเชิงรับ 

(2) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมิน
และรายงานผลตามมาตรฐานสากล 

(4) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนนุการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของรัฐวิสาหกิจ 

(5) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ใช้
ร่วมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
(1) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

บทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล รวมถึงการก ากับดูแล
บริษัทในเครือ 

(2) รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และสามารถ
อธิบายความจ าเป็นในการตัดสินใจได้ 

(3) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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(4) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณะ ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจเพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินการและเผยแพร่แก่
สาธารณะ 

(5) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

(6) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

(7) รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Metrix) ส าหรับ
คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดี มีกลไกก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากร โดยให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี มีนโยบายและแนวทางใน
การส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี มีกลไกก ากับ ติดตามและส่งเสริมบุคลากร 

(8) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างภาวะ
ผู้น าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทส าคัญ (Mega Trend) ของโลก 
อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 
แผนภาพแสดงเป้าหมายในแผนยทุธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทบาทที่คาดหวัง 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เชิญประชุมหารือในประเด็นบทบาทของ

รัฐวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  โดยหลังจากการประชุมดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มี
การหารือประเด็นที่คาดหวังขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในฐานะรัฐวิสาหกิจในก ากับดูแล และได้ข้อสรุปประเด็น
ที่คาดหวังในการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

ก. บทบาทเชิงธุรกิจ 
1) เสริมสร้างจุดแข็งและภาพลักษณ์การพัฒนาธุรกิจ บริการของ อ.ส.พ. ร่วมกับพันธมิตรและ
เครือข่ายตามหลัก Green & Clean Organization อย่างมีธรรมาภิบาล 
2) สร้างมูลค่าเพ่ิมจากองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดมูลค่าเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
ข. บทบาทเชิงการตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1) ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลและมีความโดดเด่นในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 
2) มีบทบาทน าในประชาคมอาเซียนด้านการส ารวจ ศึกษาวิจัยด้านพืชท้องถิ่นและความ
หลากหลาย ทางชีวภาพและการอนุรักษ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3) มีศักยภาพและความพร้อมในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของ               
อ.ส.พ. ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความมั่นคง 

- การถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

- ความมั่นคงของฐานทรัพยากรพรรณพืชไทยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

3.9 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 20 ปี (ปีพ.ศ. 2560-
2579) 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดถือแผนและนโยบายของชาติทุกระดับยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
ได้รับการจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของทุกหน่วยงานในสังกัดในช่วงปีงบประมาณ 2560 -2579  โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่าง

สมดุล 
พันธกิจ   
1) ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการ ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
2) บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
3) เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการ

บริหารจัดการ รวมทั้งการ ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 ป้องกันดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มี การบุกรุกท าลาย รวมทั้งเฝ้า

ระวังป้องกันการเกิดไฟป่า 
เป้าหมายที่ 2 การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้จากพ้ืนที่เสื่อมโทรม   สร้างป่าเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทาง

ทะเล  
เป้าหมายที่ 4 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม  
เป้าหมายที่ 5 ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ   และความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศลงอย่างมีนัยส าคัญ  
เป้าหมายที่ 6 ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุล และยั่งยืนโดยการมีส่วน

ร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน แบบมีส่วนร่วม 

เป็นธรรม และเพียงพอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
เป้าหมายที่ 1 จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า   ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 1 สิ่งแวดล้อมได้รบัการจัดการให้มีคุณภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการ
พัฒนาและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ 1 แนวทางการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน (SDGs) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถ  ในการลดก๊าซเรือนกระจก 
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศ  

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และพัฒนา การบริหารจัดการของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

3.10  แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เพ่ือเป็นกรองชี้น าให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในช่วงเวลา 5 ปี โดยได้มีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับปัจจุบัน คือปี พ.ศ. 2555 – 2559 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความส าคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชนตามที่ก าหนดใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงมีความสอดคล้องและต่อยอดกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ อย่าง
ยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชน 
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เป้าประสงค์ 
1) มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2) รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3) ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมด้วยการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม 
4) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
5) สร้างความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
6) สร้างสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยใน 6 ยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยตามแผนได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการ
สงวนรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ 
(การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ 
ต้องให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุดและ
จะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วถึง) 

ตัวช้ีวัด 2.1 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
2.2 จ านวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ (ลดลง) 
2.3 สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อ
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พ้ืนที่ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน โดยรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 19 และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 

2.4 ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 

2.5 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการจัดท าระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 
 
3.11  แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ขึ้นเป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา 6 
ที่ก าหนดให้ภาคีด าเนินการจัดท ากลยุทธ์หรือแผนระดับชาติเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยได้จัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 จนถึงแผนแม่บทฯ ฉบับปัจจุบัน นับเป็นฉบับที่ 4 ซึ่งได้น าแผนกล
ยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2545 – 2563 และเป้าหมายไอจิที่ได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาก าหนดเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ.2564 ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและ

ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. บูรณาการการบริหารจัดการเพ่ือปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมในทุกระดับ 

2. ยกระดับความส าคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสร้างความตระหนักของ
สังคมเก่ียวกับบทบาทและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจ
สีเขียว รวมถึงการด ารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

มาตรการที่ 1 : สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรการที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค
ส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยืน 

ยุทธศาสตร์ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

มาตรการที่ 1 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองระบบ
นิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม 
มาตรการที่ 2 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน 
มาตรการที่ 3 : ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและถ่ินที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศและบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว 

มาตรการที่ 1 : ปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด 
มาตรการที่ 2 : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
มาตรการที่ 3 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าและ
เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

มาตรการที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
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3.12  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20 ปี) 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ น าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20ปี) ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 มี  วิสัยทัศน์  ปฏิ รูปประเทศไทยสู่ ดิ จิทั ล ไทยแลนด์ 
(Digital Thailand)  มาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานองค์การ 

เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ก าหนด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล    

 
ภาพที่ 2.8 แผนภาพยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20 ปี) 
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3.13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางการพัฒนา

ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) 
 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดการมอง
การพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือน
กันยายน ปี 2558 - เดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย  โดยองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและให้ความส าคัญกับเป้าหมาย เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุด
การเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดใน
แผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดย
เป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

15.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้
ท าลายป่า ฟ้ืนฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี 2563 

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่
ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกท่ีไร้
ความเสื่อม 

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

15.5 ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม 

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และ
แก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 
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15.8 น ามาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการน าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานใน
ระบบนิเวศบกและน้ าและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
2) ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน และจัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่ง
รวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า  

3) เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกส าหรับความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้าย
ชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 ภาพรวมเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน SDG 
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3.14 เป้าหมายตามกลยุทธ์ระดับโลกเพื่อการอนุรักษ์พืช (Globle Strategy of Plant Conservation : 
GSPC)   

Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) ได้มีการประชุม COP ในปี 2002 เป็น
กรอบยุทธศาสตร์ในการด าเนินการอนุรักษ์พืชในระดับโลกระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับท้องถิ่นเชื่อมโยง
พันธมิตรภาครัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ GSPC มีเป้าหมายที่จะท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเพ่ือการท างานร่วมกันใน
ทุกระดับต่อการเข้าใจการอนุรักษ์และการใช้อย่างยั่งยืนทรัพย์สมบัติมหาศาลในโลกของความหลากหลายของพืช
ในขณะที่เสริมสร้างจิตส านึกและการสร้างก าลังการผลิตเพ่ือรักษาและขยายพันธุ์ต่อไป ได้ก าหนด 16 เป้าหมายผล
ที่มุ่งเน้นที่จะพบในปี 2020  เป้าหมายที่จะถูกรวมอยู่ในโครงการเฉพาะจากการท างานของConvention on 
Biological Diversity (CBD) และยังทับซ้อนกับการท างานในประเด็นข้ามภาคส่วนเช่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบทความ 
ความรู้แบบดั้งเดิมและความคิดริเริ่มอนุกรมวิธานระดับโลก 

สวนพฤกษศาสตร์เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาของ GSPC และอยู่ในระดับแนวหน้าของการ
ด าเนินการของเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในอนุกรมวิธานการพัฒนาโปรโตคอลส าหรับการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์แหล่งก าเนิดอดีตการศึกษาและการรับรู้ของประชาชนและความสามารถในการ
สร้างสวนมีเป้าหมาย GSPC ภายในโครงการท างานอย่างต่อเนื่องและจ านวนของสวนพฤกษศาสตร์ระดับชาติท า
หน้าที่เป็น GSPC หลัก (www.cbd.int/gspc/nfp.shtml) 

กิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์ที่น าไปสู่การด าเนินการตามเป้าหมายของการ GSPC จะถูกเน้น
ตลอดทั้ง 3 ส่วนของเอกสารนี้ 

เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือการอนุรักษ์พืช ปี 2020 
เป้าหมายที่ 1 : พืชทุกชนิดรู้จักกันในโลกออนไลน์ 
เป้าหมายที่ 2 : ประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของทุกคนที่รู้จักพันธุ์พืชเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือเป็น

แนวทางการด าเนินการอนุรักษ์ 
เป้าหมายที่ 3 : ข้อมูลการวิจัยและผลเชื่อมโยงวิธีการที่จ าเป็นในการใช้กลยุทธ์การพัฒนาใช้

ร่วมกัน 
เป้าหมายที่ 4 : อย่างน้อยร้อยละ 15 ของทุกพ้ืนที่ระบบนิเวศ พืชประเภทที่ปลอดภัยผ่านการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพหรือการบูรณะ 
เป้าหมายที ่5 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ที่ส าคัญที่สุดส าหรับความหลากหลายของพืชของ

แต่ละภูมิภาคในระบบนิเวศการป้องกันด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ส าหรับการอนุรักษ์พืชและความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

http://www.cbd.int/gspc/nfp.shtml


102 
 

เป้าหมายที่ 6 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพ้ืนที่การผลิตในแต่ละภาคควบคุมแบบยั่งยืนสอดคล้อง
กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช 

เป้าหมายที่ 7 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามในโลกของความ
หลากหลายของพืช 

เป้าหมายที่ 8 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามสะสมแหล่งก าเนิดอดีตในประเทศ
ต้นทางและอย่างน้อยร้อยละ 20  ส าหรับรายการการฟื้นตัวและการบูรณะ 

เป้าหมายที่ 9 : 70 เปอร์เซ็นต์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและป่าอ่ืน ๆ พันธุ์พืช
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีคุณค่าป่าสงวนซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาและการบ ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและระดับ
ภูมิภาคที่เก่ียวขอ้ง 

เป้าหมายที่ 10 : มีประสิทธิภาพการจัดการมีแผนในสถานที่เพ่ือป้องกันการรุกรานทางชีวภาพ
และการจัดการพื้นที่ท่ีส าคัญส าหรับความหลากหลายของพืชที่มีการบุก 

เป้าหมายที่ 11 : ไม่มีสายพันธุ์ของพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์โดยการค้าระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 12 : เก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากพืชป่าอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่อาหารท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบ ารุงรักษาพืชหรือเพ่ิมตามความเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการใช้การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 
ความปลอดภัยของอาหารในท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพ 

เป้าหมายที่ 14 : ความส าคัญของความหลากหลายของพืชจ าเป็นที่จะต้องอนุรักษ์รวมอยู่ใน
การศึกษาและให้ประชาชนตระหนัก 

เป้าหมายที่ 15 : จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมในการท างาน เพียงพอตามความต้องการของ
ประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์นี้  

เป้าหมายที่ 16 : สถาบันเครือข่าย ความร่วมมือในการอนุรักษ์พืชที่มากขึ้นในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์นี้ 

ที่มา : International Agenda of Botanic Gardens in Conservation Botanic Gardens 
2nd edition, Conservation International (BGCI), November 2012. 
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3.15 การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เป็น Best Practice 
3.15.1 การประปานครหลวง (กปน.) 
   การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก า กับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เริ่ม
ด าเนินกิจการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มีภารกิจ
หลักในการจัดหาแหล่งน้ า ดิบเพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจ า หน่ายน้ า ประปาในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ ด า เนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา 
  คณะกรรมการการประปานครหลวงได้มอบนโยบาย ข้อ 5 กปน. มีแผนพัฒนาแนวทางบริหาร
จัดการน้ าสูญเสีย โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย น าระบบเซ็นเซอร์เฝ้าระวังและตรวจสอบการรั่วไหลของน้ ามาใช้
แก้ปัญหา พร้อมส่งเสริมการจัดการความรู้ มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในงานประปา โดยได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดการความรู้ให้ “เป็นองค์กรที่มีและใช้ฐานข้อมูลความรู้ เพ่ือพัฒนากระนวนงานสร้างสรรค์
นวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา โดยมีตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน์ด้านการจัดการ
ความรู้คือ 1)จ านวนองค์ความรู้ ระดับองค์กรที่สอดคล้องกับแผนที่ความรู้ 2)จ านวนเรื่องการวิจัยพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานและนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ และ 3)ระดับคะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจด้านการ
จัดการความรู้ โดยก าหนด 5 ยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ 1) Leadership สร้างการ
เปลี่ยนแปลงจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2) Action ปรับกลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 3) MWA KM AGENT พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 4) KM PROCESS พัฒนาและ
ยกระดับกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลความรู้ระดับองค์กร และ 5)INTEGRATION บูรณาการการ
จัดการความรู้กับกระบวนงานที่ส าคัญในองค์กร 
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  โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ผ่านช่องทางกระบวนการจัดการความรู้ ทีมงาน
จัดการความรู้ เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ และขับเคลื่อนผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกระตุ้นและส่งเสริมบรรยากาศ  
  ส าหรับการจัดการนวัตกรรม ตามแผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ กปน. ฉบับ
ที่ 2 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (2563-2565) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม ให้ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เพ่ิม
สมรรถนะให้องค์กรและสร้างคุณค่าต่อสังคม มีพันธกิจไว้ 2 ประการ คือน าความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้
คุณค่าต่อองค์กรและสังคม และน าการประปานครหลวงก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม  โดยก าหนด 3 
ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 1)สร้างสรรค์นวัตกรรมประปาที่มีคุณค่า 2)เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
นวัตกรรม  และ 3)พัฒนาคนและสังคมนวัตกรรม 

 
 

   ซึ่ง กปน. มีแนวทางด าเนินการด้านนวัตกรรม ผ่านกระบวนการท างาน โดยมุ่งเน้นในการสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งตอบสนองกับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. 
                "นวัตกรรม” ตามนิยามของ กปน. หมายถึง สิ่งใหม่หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งเดิม
หรือกระบวนการเดิมให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่กิจการประปาหรือการ
ประปาเชิงพาณิชย์ได้ โดยก าหนดรูปแบบของนวัตกรรม ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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                1) นวัตกรรมด้านเครื่องมือเครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ 
                2) นวัตกรรมด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การบริการ แผนงาน กระบวนการ การ
ปฏิบัติการและ รูปแบบทางธุรกิจขององค์กร 
   กระบวนการจัดการนวัตกรรมของ กปน. ได้แบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอนได้แก่ 
   ขั้นตอนที่ 1 กองพัฒนา และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา (กนว.ฝพป.) คณะท างานด้าน
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (คณะท างาน RDI) และคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา วิเคราะห์และ
ทบทวนแนวทางการด าเนินงานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือก าหนด/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม รวมถึงประเด็นด้านนวัตกรรม ( Innovation Issues) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานให้
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความต้องการและคาดหวังของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของเจ้าของกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
องค์กร 
   ขั้นตอนที่ 2 กนว.ฝพป. จัดท า/ทบทวนแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศและสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการคิดค้น และสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 
Innovation Issues รวมถึงการด าเนินงานและติดตามผลตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
   ขั้นตอนที่ 3-5 กิจกรรมการด าเนินการเพ่ือคัดเลือก และกลั่นกรองโครงการงานวิจัยและ
นวัตกรรม อาทิ การประกวดผลงานนวัตกรรม ภายใต้โครงการประกวดผลงานเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม การคัดเลือกไอเดีย/ข้อเสนอการปรุงงานที่มีศักยภาพ 
   ขั้นตอนที่ 6-7 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ เพ่ือพัฒนา
ต้นแบบงานวิจัย/นวัตกรรม และทดลองการน าไปใช้กับหน่วยงานหรือพ้ืนที่น าร่อง รวมถึงติดตามผลการทดลอง
น าไปใช้ 
   ขั้นตอนที่ 8 กนว.ฝพป. ส ารวจความต้องการใช้งานนวัตกรรมต้นแบบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการท างานที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือน าไปผลิตตามจ านวนความต้องการใช้งาน และส่งมอบให้หน่วยงานน าไปใช้ 
   ขั้นตอนที่ 9 กนว.ฝพป. ร่วมกับ กบอ.ฝพป. รวบรวมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และงานวิจัย 
จัดเก็บในระบบ KM เพ่ือสนับสนุนบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
   ขั้นตอนที่ 10 คณะท างาน RDI และ กนว.ฝพป. คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ
และมีประโยชน์ต่อกิจการประปา เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น 
งานสัปดาห์วิชาการ กปน. การประกวดผลงานนวัตกรรม การน าเสนอบทความทางวิชาการ การประชุม
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ รวมถึงการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ 
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   ขั้นตอนที่ 11 กนว.ฝพป. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน/
โครงการ กระบวนการ และความก้าวหน้าของการขยายผลการน านวัตกรรมไปใช้ เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการ รวมถึงน าไปใช้ประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์ และทบทวนระบบงานและกระบวนการท างานที่
ส าคัญในปีถัดไป 
ที่มา: การศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีเป็น Best Practice ด้านการจดัการความรูนวตักรรม ณ การประปานครหลวง วันท่ี 19 สิงหาคม 
2563 
 

3.15.2 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 
   สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีหน้าที่ในการ
เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืน 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้าน อววน. ของ
ประเทศ ก่อนที่ส านักงบประมาณจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จากสภานโยบายฯ จะส่ง
ต่อให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา น าไปแปลงสู่การปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ และสามารถ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
  โดย สอวช. มีวิสัยทัศน์ คือ “สอวช. มุ่งมั่นในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีอย่างทั่วถึง ก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืนครบทุกมิติ เพ่ือพัฒนา
คนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ด้านความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระยะ 2563-2565 ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็น
รูปธรรม 
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  โดยพันธกิจของ สอวช.  ประกอบด้วย 
  1) ส านักงานเลขานุการสภานโยบาย รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย 
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ 
  2) นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน อววน. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 
  3) เสนอกรอบวงเงินงบประมาณ เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีด้านการอุดมศึกษาและด้าน ววน. 
  4) ปรับปรุงกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัด
และติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เก่ียวกับ อววน. 
  5) ติดตามประเมินผล สนับสนุนการด าเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 
  6) เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ประสานงานให้มีการจัดท า บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล อว
วน 
  7) ประสานความร่วมมือ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ อววน. 
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  ซึ่งแนวคิดของการจัดการความรู้ของ สอวช. คือ การจัดการที่ว่าด้วยการน าเอาความรู้และความ
เข้าใจถึงการท างานร่วมกันของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมาเก็บรวบรวมและเรียบเรียงให้เป็นประโยชน์ใน
การสร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างแรงบันดาล
ใจของการท างานเป็นทีมและความผูกพันในองค์กร ผู้บริหารเข้าใจในความแตกต่าง และเห็นความแตกต่างคือจุด
แข็งขององค์กร พนักงานมี Multi skills, มีระบบพี่สอนน้อง และ On the job Training 
   การจัดการความรู้จะเปลี่ยนเครื่องมือส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น เพราะมี
ระบบช่วยให้การท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรและระหว่างบุคคลกับปัจจัยต่างๆ ที่รวมถึงลูกค้าและ
ผู้ผลิตให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลที่ต้องการได้มากขึ้น 
 
ที่มา: การศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีเป็น Best Practice ด้านการจดัการความรูนวตักรรม ณ 2 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 
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บทที่ 4 การวิเคราะห์องค์กร 
ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

   
   การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  อ    
(อ.ส.พ.) ปี พ.ศ. 2564-2568 ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือน า
ผลวิเคราะห์มาใช้ในการวางแนวทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนาองค์กร คือมุ่งสู่กการเป็นองค์กรของประเทศที่มีหน้าที่ ในการบริหารจัดการสวน
พฤกษศาสตร์ (Botanic garden) ให้เป็นสถาบันวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ  เพ่ือเตรียมองค์
ความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต และเพ่ือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

  ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคนี้เอง จะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์
และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ต่อไป 

 
4.1 การวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis  

  การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.
ส.พ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถขององค์กรที่มีผลต่อการ
จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมจากการด าเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้ความส าคัญกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และในระดับสากล เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการความรู้และการ จัดการ
นวัตกรรมของ อ.ส.พ. ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป  

 

4.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการ
นวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

  สภาพการแวดล้อมภายนอกทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภาวะ
คุกคามต่อการพัฒนาการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์ตาม
แนวคิด PESTLE Analysis สามารถสรุปได้ ดังแสดงไว้ในตาราง 
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PESTEL โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 
1.Political 1. นโยบาย THAILAND 4.0 ให้ความส าคัญกับการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ 

2. นโยบายภาครัฐให้ความส าคัญในการน าการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

3. รัฐบาลให้การสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

4. ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษท์รัพยากรพันธุ์พืช  การวิจัย 
การสร้างแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนเิวศ 

 

2.Economics 5. การเปิดเสรีการค้า การลงทุน และการแชร์ข้อมูล
ข่าวสารเป็นโอกาสให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
และส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีได้
สะดวกขึ้น 

6. มีแหลง่สนับสนุนทุนด้านการวิจัย 

1. ความต้องการและความคาดหวังในองค์ความรู้    
    ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    และลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

3.Social  2. หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนรวมท้ังประชาชน 
   ไม่เข้าใจบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ 

4.Technology 7. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสื่อ Online ต่างๆ มี
ความก้าวหน้าเข้าถึงง่าย 

3. การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ 
   ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน  
   ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
4. มีทักษะและเครื่องมือการจัดการความรู้และ 
   นวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ ท าให้ตามไม่ทันต่อการ 
   เปล่ียนแปลง 

5.Legal - - 
6.Environment 8. ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็น

ศูนย์กลางการกระจายพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

9. ท่ัวโลก หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ท่ัวไป ตระหนักและเล็งเห็น ความส าคัญในด้านการ
อนรุกัษ์และร่วมกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

5. ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด  
    และโรคอุบัติใหม่มีผลต่อการด าเนินงานตาม 
     ภารกิจของ อ.ส.พ. 
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4.1.1 มิติด้านการเมือง (Political) 
   ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ มีเป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช  การวิจัย การสร้างแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อีกท้ังได้ก าหนด นโยบาย THAILAND 4.0 ให้ความส าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญในการน าการจัดการความรู้และนวัตกรรมมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ังรัฐบาลยังให้การสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 4.1.2 มิติด้านเศรษฐกิจ (Economics) 

   เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่ยืน
บนฐานความรู้ อันเป็นผลจากการค้าเสรี เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน า เอาระบบ IT หรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้ระยะเวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและ
บริการต่าง ๆ การเปิดเสรีการค้า การลงทุน และการแชร์ข้อมูลข่าวสารเป็นโอกาสให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ และส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีได้สะดวกขึ้น  อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่มีนโยบาย 
สนับสนุนทุนด้านการวิจัย แต่ทั้งนี้ความต้องการและความคาดหวังในองค์ความรู้  ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การพยากรณ์ความต้องการและความคาดหวังของที่
เกี่ยวข้องจะท าได้ในระยะที่สั้นลง 

 4.1.3 มิติด้านสังคม (Social) 
   ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการอนุรักษ์หลายหน่วยงานที่ด าเนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงสวน

พฤกษศาสตร์ที่โดดเด่นกว่า ส่งผลให้ อ.ส.พ. ไม่สามารถแสดงบทบาทด้านการอนุรักษ์ได้ในระดับประเทศ  ท าให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ไม่เข้าใจบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ 

  4.1.4 มิติด้านเทคโนโลยี (Technology) 
  เทคโนโลยีอาจเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่
การเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีท าได้สะดวกขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ เอ้ือต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ภายนอก ผนวกกับปัจจุบัน
ที่มี free ware ประเภทต่างๆ ที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ในการน ามาใช้สื่อสารข้อมูลถึงกันโดยสะดวก ซึ่ง
หากน ามาปรับใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยให้การส่งข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆถึงกันได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน 
  อย่างไรก็ตามการรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อาจท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่
ถูกต้องครบถ้วนถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว และมีทักษะและเครื่องมือการจัดการความรู้และนวัตกรรมเกิดขึ้น
ใหม่ อาจท าให้ผู้ใช้งานก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 4.1.5 มิติด้านส่งแวดล้อม (Environment) 
 กระแสปัจจุบัน ทั่วโลก หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักและเล็งเห็น 

ความส าคัญในด้านการอนุรกัษ์และร่วมกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้า
อย่างต่อเนื่อง 
 อย่างไรก็ตามภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่  ล้วนมีผลต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ อ.ส.พ. 
 
4.1.2 สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.
ส.พ. 
   สภาพแวดล้อมภายในของ อ.ส.พ. ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลบริบทองค์กรที่ส าคัญ รวมถึงผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ถูกน ามาเรียบเรียงไว้ผ่านมุมมองต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ตามแนวคิด 7S Analysis ซึ่ง
สภาพแวดล้อมภายในดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
ดังแสดงไว้ในตาราง 

7S จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1.Strategy 1. พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งมีสถานะเป็น

รัฐวิสาหกิจเอื้อต่อการด าเนินงานในเชิงวิชาการและ
เชิงพาณิชย์ท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

2. อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการ
พัฒนาด้านสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3. ผู้บริหารมีนโยบาย ทิศทาง และให้ความส าคัญกับ
การน าการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การ  

4. อ.ส.พ. สามารถน าเงินรายได้มาใช้ในการบริหาร

จัดการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

1. ยังไม่มีระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย พัฒนาและ 
   สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

2.Structure 5. อ.ส.พ. มีสวนสาขาอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 
สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกถิ่นก าเนิด
หลักของประเทศและมีโอกาสในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2. อัตราก าลังหลักที่มีอยู่มีจ านวนและปฏิบัติหน้าที่ไม ่
   สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 
 

3.System  3. ยังไม่มีระบบคลังความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย 
    และเอื้อต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรใน 
    องค์การ 
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4.Staff  4.  บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอใน 
     การขับเคลื่อนภารกิจของ อ.ส.พ.  
5. บุคลากรมีความเขา้ใจไม่เพียงพอด้านจัดการความรู้ 

และยังขาดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจากองค์กรฯ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างผลลพัธ์ด้านการ
จัดการความรู้เพื่อตอ่ยอดสูก่ารสร้างนวัตกรรม ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

6. เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชพีและแผนการ

พัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจนส่งผลตอ่การขาด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
5.Skill 6. นักวิชาการทางพฤกษศาสตรม์ีความรู้ความ

เชี่ยวชาญท่ีสะสมมาอย่างยาวนาน มีความสามารถ

เป็นท่ียอมรับและน่าเชื่อถือ 

7. อ.ส.พ. มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายด้านบริหาร

และวิชาการ ซ่ึงเอื้อต่อการสร้างความร่วมมือและ

การวิจัยและพัฒนา  

 

6.Style 8. อ.ส.พ. มีเอกลักษณ์และมีจดุดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้า
มาเยี่ยมชม อาทิ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริิกิติ์ มี Canopy Walks กลุ่มอาคารเรือน 
กระจก และอาคารพิพิธภัณฑ์ 

 

7. Shared 
Value 

9. อ.ส.พ. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

10. มีการก าหนดค่านิยมหลักขององค์การที่เอื้อต่อ

การจัดการความรู้การจดัการนวัตกรรม 

 

 
4.1.2.1 มิติด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
  อ.ส.พ. มีพระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจเอ้ือต่อการด าเนินงานในเชิง
วิชาการและเชิงพาณิชย์ท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน โดยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ด้านสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผู้บริหารมีนโยบาย 
ทิศทาง และให้ความส าคัญกับการน าการจัดการความรู้มาใช้สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ  ด้วยการ
ประกาศนโยบายด้านการจัดการความรู้ และนโยบายด้านการจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของ อ.ส.พ. 
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และให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการด้านการความรู้และการสร้างนวัตกรรมใน อ.ส.พ.  โดยสามารถน า
เงินรายได้มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  อย่างไรก็ตาม อ.ส.พ.ยังไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับส าหรับการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
 
4.1.2.2 มิติด้านโครงสร้าง (Structure) 
   อ.ส.พ. มีสวนสาขาอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกถิ่น
ก าเนิดหลักของประเทศและมีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราก าลัง
หลักท่ีมีอยู่มีจ านวนและปฏิบัติหน้าที่ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
4.1.2.3 มิติด้านระบบการท างาน System 
  อ.ส.พ. ยังไม่มีระบบคลังความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่เข้าถึงง่ายและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคลากรในองค์การฯ 
 
4.1.2.4 มิติด้านการจัดการบุคคล (Staff) 
    บุคลากรบางส่วนของ อ.ส.พ. มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในารขับเคลื่อนภารกิจของ อ.ส.พ.  

และด้านจัดการความรู้ และยังขาดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจากองค์กรฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการองค์ความรู้อย่าง

เป็นระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ได้อย่างเป็น

รูปธรรม อีกทั้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนการพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจนส่งผลต่อการขาด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4.1.2.5 มิติด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

  นักวิชาการทางพฤกษศาสตร์ซึ่งบุคลากรสายงานหลัก ของ อ.ส.พ. มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่

สะสมมาอย่างยาวนาน มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ และมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายด้าน

บริหารและวิชาการ ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือและการวิจัยและพัฒนา 

4.1.2.6 มิติด้านรูปแบบการบริหารจัดการ  

   อ.ส.พ. มีเอกลักษณ์และมีจุดดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาเยี่ยมชม อาทิ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริิกิติ์ มี Canopy Walks กลุ่มอาคารเรือน กระจก และอาคารพิพิธภัณฑ์ 

 



115 
 

4.1.2.7 มิติด้านค่านิยมร่วม (Shared Values)  

   อ.ส.พ. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการก าหนดค่านิยม

หลักขององค์การ (I love plant.) ที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้การจัดการนวัตกรรม 

4.2 ความได้เปรียบ-ความท้าทาย และแนวทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม อ.

ส.พ. 

   การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ให้ความส าคัญ

กับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพ่ือน ามากาหนดความท้าทายและความได้เปรียบของ อ.ส.พ. 

ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่กล่าวมาข้างต้น 

มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความและการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ใน

ประเด็นส าคัญดังนี้  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

 มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชนอกถิ่น รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์  ท่ีสั่งสมอยู่ในตัวบุคคลและหน่วยงาน ซ่ึงเป็น 
Core Competency ของ อ.ส.พ. 
 

 การก าหนดองค์ความรู้ส าคัญท่ีควรจัดเก็บ และสร้างคลัง
ความรู้เพื่อจัดเก็บความรู้ท่ีกระจัดกระจายให้พร้อมต่อการ
น าไปใช้สร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
และยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในอนาคต 

  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ

องค์ความรู้ท่ีส าคัญให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน 

 มีความพร้อมด้านหน่วยงาน คณะท างาน และทรัพยากรที่
รองรับการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดการ
ความรู้ และการจัดการนวัตกรรม 

 การสนับสนุนกลยุทธ์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน

การขับเคลื่อนภารกิจของ อ.ส.พ รวมถึงการด าเนินงานด้าน

การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้สามารถ

สร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้เพื่อต่อยอดสู่การสร้าง

นวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนการพัฒนา
บุคลากร และ ระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
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   จากตารางสามารถขยายประเด็นความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ได้ดังนี ้
 
4.1.2.3 มิติด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

 แม้ว่า อ.ส.พ. จะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ หรือจุดแข็ง เรื่ององค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชนอกถิ่น รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์  ที่สั่งสมอยู่ในตัว

บุคคลและหน่วยงาน ซึ่งเป็น Core Competency ของ อ.ส.พ. อย่างไรก็ตามพบว่า อ.ส.พ. ต้องเผชิญกับ

ความท้าทายในการก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่ควรจัดเก็บ และสร้างคลังความรู้เพ่ือจัดเก็บความรู้ที่

กระจัดกระจายให้พร้อมต่อการน าไปใช้สร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต  รวมถึงการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน 

 แม้ว่า อ.ส.พ. จะมีความพร้อมด้านหน่วยงาน คณะท างาน และทรัพยากรที่รองรับการด าเนินงานด้านการ
วิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม หากแต่ความท้าทายที่ส าคัญของ อ.ส.พ. 
คือ การสนับสนุนกลยุทธ์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจของ อ.ส.พ รวมถึง
การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้สามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการ
ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง • การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ แผนการพัฒนาบุคลากร และ ระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 

 
   การวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบ ข้อจ ากัด และภัยคุกคามในด้านการจัดการความรู้และ
สร้างนวัตกรรมของ อ.ส.. ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ที่กล่าวมานั้น จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการ
ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ทั้งนี้เพ่ือให้เป้าหมายการ
จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. สอดคล้องรับกันกับสภาพแวดล้อมองค์กร และเป็นอีกแรง
ขับเคลื่อนในการน า อ.ส.พ. ก้าวพร้อมไปกับประเทศไทย Thailand 4.0 ได้ต่อไป 
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บทที่ 5 
แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 
 

   แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-
2568 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.
ส.พ. ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองต่อภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล  

    กระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ฉบับนี้ มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง บุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ไปจนถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการสัมภาษณ์ การจัดประชุมระดมความคิด 
การศึกษาองค์กรต้นแบบ (Best practice) ในการจัดการความรู้และการผลิตผลงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่ผ่านมา
ของ อ.ส.พ. และข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ส าคัญของ อ.ส.พ. 

  นอกจากนั้น แผนฯ ฉบับนี้ได้น าการวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580), แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), แผนการปฏิรูปประเทศ, นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง, แนวนโยบายของผู้ถือ

หุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction), แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20 ปี), เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations), เป้าหมายตามกลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือ

การอนุรักษ์พืช (Global Strategy of Plant Conservation : GSPC)   ซึ่งล้วนเป็นนโยบายภายนอกที่มีผลต่อการ

ด าเนินงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของ อ.ส.พ. มาเป็นข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เพ่ือให้แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ที่จัดท าขึน้มีเป้าหมายและทิศทางสอดคล้องกับ

ทิศทางของประเทศและทิศทางการด าเนินงานด้านกิจการพฤกษศาสตร์ การจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรมในระดับสากล  

  ข้อมูลที่ได้ข้างต้นได้น ามาประมวลเพ่ือวิเคราะห์ความได้เปรียบ จุดอ่อน โอกาส และ ความท้า

ทาย และน ามาสู่การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ได้ดังนี้ 
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5.1 กรอบแนวคิดแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 

พ.ศ. 2564 – 2568  

   เพ่ือสนับสนุนให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม 

เพ่ือน าองค์กรบรรลุสู่การท าให้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ “เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด เพ่ือการเรียนรู้ และ

ความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ อ.ส.พ. ที่ก าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  ซึ่งใช้

เป็นแผนวิสาหกิจของ อ.ส.พ. อันเป็นแผนหลักท่ีใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร  

  องค์ประกอบของการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ “การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีเครื่องมือเพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดเก็บ ค้นหา แลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
อย่างสะดวก และรวดเร็ว ต่อมาคือ “การบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม”เป็นการบริหารจัดการเพ่ือ
น าความรู้จากแหล่งความรู้ไปผ่านการบูรณาการเพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าให้องค์กร และสังคม และองค์ประกอบสุดท้าย คือ “บุคลากร” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด 
เพราะเป็นทั้งแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจากกรอบแนวคิดการจัดการความรู้และ
การจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. น ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ได้ดังนี ้
 

5.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 – 2568  
 
    ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) ของแผนการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร อ.ส.พ. เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็นจากหลากหลายมุมมองและให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและ
ทิศทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ อ.ส.พ. ที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  แผน) 
ว่า “เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด เพ่ือการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ” ได้ดังนี ้
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 วิสัยทัศน์ของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2564 – 

2568 
   “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นก าเนิดและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศ ภายในปี 2568” 

 โดยมีความนัยที่แฝงไว้ในวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันมากข้ึน ดังนี้  
 เป็นองค์กรที่มีค่านิยมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ โดยเนในด้านการการอนุรักษ์พืชนอก

ถิ่นก าเนิดและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้อันน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และ

ก่อให้เกิดนวัตกรรมในระดับประเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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 พันธกิจของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 

  เพ่ือให้แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปี พ.ศ. 2564-2568 มี
ทิศทางที่ชัดเจนในการมุ่งสู่การ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นก าเนิดและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศ ภายในปี 2568” จึงได้ก าหนดพันธกิจ
แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ไว้ดังนี้ 

 สร้างคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

 พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพ่ิม 

 ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ปี 2564 – 2568 
   แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาให้

บุคลากร อ.ส.พ. มีศักยภาพเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในอนาคต พร้อม

กับสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จนน าไปสู่การเกิด

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บุคลากรน าการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมไปเป็นส่วน

หนึ่งในการปฏิบัติงาน น ามาสู่การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แผนการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรมของ อ.ส.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568  ได้ดังนี ้

 เพ่ือสร้างคลังความรู้ สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

 เพ่ือสร้างองค์กรให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่

สร้างมูลค่าเพ่ิม 

 เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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5.3 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ

สวนพฤกษศาสตร ์ปี พ.ศ. 2564-2568 

   ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. มีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมมาเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กร โดยก าหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรม

จากการบูรณาการฐานความรู้ที่ อ.ส.พ. จัดเก็บไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้านการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับนโยบาย Thailand 4.0 และการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอาจมากระทบการด าเนินงานขององค์กรและใช้เป็นรากฐานในการสร้าง

ให้เกิดธุรกิจใหม่ในอนาคต 

  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 มีดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้าง

นวัตกรรม   

มีการก าหนด ระบุหมวดหมู่ กลั่นกรองและคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์

ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม  

มุ่งเน้น พัฒนา และขับเคลื่อน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือพัฒนา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการสร้างแนวทางและบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรมี

ค่านิยมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีนวัตกรรมอันเป็นที่ประจักษ์ต่อ

ภายนอก 
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 โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น ได้ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรม อ.ส.พ. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างคลังความรู้เพื่อ
สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม   

 มีคลังความรู้ที่สามารถจัดเก็บองค์
ความรู้ที่ส าคัญขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ เพื่ อสนับสนุนการ เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และเอื้อต่อ
การสร้างนวัตกรรม 

 ระบบคลังความรู้ 1 ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้  โดยการใ ช้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

 ความส าเร็จในการพัฒนาองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ให้ เป็นแหล่ง
นวัตกรรมการเรียนรู้  โดยการใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

 มีนวัตกรรมการ เรี ยนรู้ ที่ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม จ านวน 2 นวัตกรรม 

 รางวัลด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมในระดับประเทศ จ านวน 
1 รางวัล 

 ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในด้ านการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม 

 จ า น ว น แ น ว คิ ด ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร

ประกวด จ านวน  5  แนวคิด 

 จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ปีละ 1 
เรื่อง 

 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
การขย ายผลองค์ ความรู้ แ ล ะ
นวัตกรรม จ านวน 1 หลักเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เ ส้ นทา งอา ชีพส า หรั บ รอ งรั บ
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

 บุคลากรมีความรู้และทักษะด้าน
น วั ต ก ร ร ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร 

 ความส าเร็จในการส่งเสริมบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

 มีเส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากร
ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

 มีระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากร 

 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม จ านวน 1 



123 
 

ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้
และการจัดการนวัตกรรม อ.ส.พ. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

อย่างต่อเนื่อง เรื่อง 

 จ านวนกิจกรรมที่มีการจัดถ่ายทอด

องค์ความรู้ / ปี 

 ข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้
จากการจัดกิจกรรม 

 

   จากยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 สามารถน ามาก าหนด ROADMAP ของการสร้างนวัตกรรม 
เชื่อมโยงการจัดการความรู้ของ อ.ส.พ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวัง ออกเป็น 3 ระยะ ดังแสดงในรูป 
 

 
  โดยมีรายละเอียดทิศทางการพัฒนา พร้อมเป้าหมายและที่คาดหวังในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 

 ระยะที่ 1: ปี พ.ศ. 2564-2565 

 เป็นระยะที่ อ.ส.พ. ต้องวางรากฐานให้เอื้อต่อการน าความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ระบบคลังความรู้ โดยมุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร และส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา เป้าหมายและผลที่คาดหวัง ดังนี้ 
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ทิศทางการพัฒนา 

 พัฒนาทีมงานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

 วิเคราะห์และด าเนินการปิดช่องว่างด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่ยัง

ด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ 

 ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ 

 สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมให้กับ

บุคลากรทุกระดับ 

 สร้างระบบคลังความรู้ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน 

 จัดท าแผนประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ยก

ย่องชมเชย และให้รางวัล 

 จดัท าเส้นทางสายอาชีพที่รองรับบุคลากรผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

 ทีมงานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมได้รับการพัฒนา สามารถขับเคลื่อนการ

จัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 สามารถด าเนินการปิดช่องว่างด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

 มีการก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ 

 ได้ท าการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม

ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

 ฐานข้อมูลความรู้ที่ส าคัญ ของ อ.ส.พ. สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 

 มีแผนประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง

ชมเชย และให้รางวัล 

 มีเส้นทางสายอาชีพท่ีรองรับบุคลากรผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน

การขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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ระยะที่ 2: ปี พ.ศ. 2566-2567 

เป็นระยะที่ อ.ส.พ. ต้องมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และการ

สร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับการสร้างนวัตกรรมมให้กับองค์กรในระยะยาว มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่การต่อยอด

เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม และสร้างเครือข่ายด้านนวัตกรรม 

ทิศทางการพัฒนา 

 มีการน าระบบคลังความรู้มาใช้ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือต่อยอดความรู้หรือประสบการณ์ให้กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

 มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นผลการบูรณาการองค์ความรู้ โดยพัฒนา อ.ส.พ.  ให้เป็นแหล่ง

นวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 

 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรม  

เป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

 มีระบบคลังความรู้ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือต่อยอดความรู้หรือประสบการณ์ให้กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นผลการบูรณาการองค์ความรู้ โดยพัฒนา อ.ส.พ. ให้เป็นแหล่ง

นวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 

 การสร้างเครือข่ายภายนอกที่ใหค้วามร่วมมือด้านนวัตกรรม  

 

ระยะที่ 3 : ปี พ.ศ. 2668  

  เป็นระยะที่ อ.ส.พ. มีการน าผลที่ได้จากการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตดรรมท า

ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ในระดับประเทศ เพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางที่ด าเนินการเป็นแนวทางที่

ยอมรับได้ตามหลักสากล ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและเวทีให้แก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงาน

องค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร  
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ทิศทางการพัฒนา 

 การผลักดันผลงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ 

 มีการส่งการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมเข้าประกวดในเวที

ระดับประเทศ 

 มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม  

เป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

 มีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่สร้างรายได้ให้กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 ได้รับรางวัลด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

 มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

 

5.4 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 

  เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในแต่ละด้านสามารถขับเคลื่อน
เชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ จึงได้ท าการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. เพ่ือสนับสนุนและเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. เข้าด้วยกัน โดยแนวทางที่ก าหนดนี้สามารถใช้เป็น
กรอบในการก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในแต่
ละด้านให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  
   โดยแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 
   จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
พฤกษศาสตร์ ตลอดจนการศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม พบว่า
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่เป็น Best practice ของหน่วยงานต่างๆ คือ 
การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรมของบุคลากรด้วยการจัดตั้ง
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คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมไว้ด้วยกัน เนื่องจากทุกขั้นตอนการ
ด าเนินการจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานที่รับผิดชอบ ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการด้านการจัดการความรู้และ
การจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา 
อ.ส.พ. ไปสู่การเป็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นก าเนิดและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศ ภายในปี 2568” จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1.) คณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรม                 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

 ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในภาพรวม   

ขององค์กรให้การส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้องค์การฯ 

 สนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม   

เพ่ือขับเคลื่อนแผนงานส าคัญต่าง ๆ ขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2.) คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรม มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรนวัตกรรม
ระยะยำวให้สอดคล้องกับที่คณะท ำงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้
ก ำหนด 

 ผลักดันกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรนวัตกรรม              
ในระดับองค์กร 

 ก ำหนดแนวทำงและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรจัดกำร
นวัตกรรมให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 สนับสนุนแนวทำงและผลักดันกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรวิจัยสร้ำงนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 ก ำหนดหมวดหมู่องค์ควำมรู้  กลั่นกรอง และคัดเลือกองค์ควำมรู้ขององค์กร              
โดยน ำแนวทำงและผลกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำนพิจำรณำคัดเลือกองค์ควำมรู้ 

 ปฏิบัติภำรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
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3.) คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมระดับหน่วยงำน มีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

 จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมประจ ำปีของหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมที่คณะท ำงำนจัดกำร
ควำมรู้และจัดกำรนวัตกรรมก ำหนด 

 รวบรวม คัดเลือก และกลั่นกรองผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรม      
ในแต่ละระดับ 

 ติดตำมและดูแลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรนวัตกรรมให้เป็นไป
ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

 รำยงำนผลกำรติดตำมอย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำสให้แก่คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้       
และนวัตกรรม 

 ปฏิบัติภำรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 

ส่วนที่ 2 การก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. 

   สืบเนื่องจากความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ    

อ.ส.พ. พบว่ายังมีความท้าทายในด้านการก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่ควรจัดเก็บและสร้างคลังความรู้เพ่ือจัดเก็บ

ความรู้ที่กระจัดกระจายให้พร้อมต่อการน าไปใช้สร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์

ขององค์กรพร้อมรองรับการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมในอนาคต การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมื อใน

การจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนกลยุทธ์เพ่ือให้บุคลากรมี

ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจของ อ.ส.พ รวมถึงการด าเนินงานด้านจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ อัน

จะส่งผลให้สามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปี 

พ.ศ. 2564-2568  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมี

ขั้นตอนตามที่แสดงดังนี้ 
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1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร/คณะท างาน KM&IM 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (steering committee) 1 ชุด ท าหน้าทีก่ าหนดทิศทาง/ 

นโยบาย  ให้มีผู้บริหารระดับสูง 1 คน ท าหน้าที่ CKO/ IL (Chief Knowledge Officer/ 

Innovation Leader)  และแต่งตั้งคณะท างาน 1 ชุด โดยมี CKO/ IL เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

 

2. ก าหนดขอบข่ายและขอบเขตในการจัดท าระบบ KM & IM 

คณะท างานท าหน้าที่ในการร่วมกันก าหนดขอบข่าย/ ขอบเขต/ วัตถุประสงค์ของการจัดการ

ความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์กร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ

โดยให้ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่หน่วยงาน/ ฝ่าย ให้ชัดเจน 

 

3. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของบริบท 

คณะท างาน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง คู่แข่ง พันธมิตรทางธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค  

และปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการท างาน ระบบการท างาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การ

ผลิตสินค้าและบริการ ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร ขีดความสามารถองค์กร (ท่ีมีผล ต่อการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต) เพ่ือน าไปสู่การก าหนด “ความท้าทายในอนาคต Future Challenges”

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ KM & IM 

ที่มา : การบรรยายหัวขอ้การจัดท าแผน การจัดการความรู้ และนวัตกรรม KM & IM                                               

โดย อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล วันที่ 8 กรกฎาคม 2563, และวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563  
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4. พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท างานร่วมกันค้นหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจเริ่มจากการบ่งชี้ว่าใครคือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริโภค นักวิชาการ พันธมิตร ชุมชน สังคม และท า

การคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลไปหารือ พูดคุย เชื่อมโยง ด าเนินการสานเสวนา พร้อมทั้งสรุป

ข้อมูล จากนั้นท าการรายงานผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้คณะกรรมการบริหารฯ 

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

5. การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

คณะท างานน าข้อมูลความท้าทายในอนาคต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มา

วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจาก  

- การวิเคราะห์โอกาสใหม่ ๆ การก าหนดคุณค่าเพ่ิม ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และ

กระบวนการ  

- ก าหนดวิสัยทัศน์และ นโยบายด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

- ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและผลลัพธ์ โดยก าหนดให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ด้าน

การเงิน ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการภายใน และ ด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา โดยแนวทางการก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนหรือปริมาณแนวความคิด จ านวน

องค์ความรู้หรือจ านวนนวัตกรรมที่สร้างข้ึน, ผลตอบสนองจากลูกค้า, จ านวนหรือ

ปริมาณการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

6. การก าหนดเส้นทางองค์ความรู้และนวัตกรรม 

คณะท างานก าหนด “เส้นทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม (K&I Highway)”  โดย

น าข้อมูลจากคุณค่าเพ่ิมเพ่ือลงรายละเอียดรูปแบบขององค์ความรู้และนวัตกรรม โดยพิจารณา 2 

ประเด็น คือ 

- Length Highway ระยะเวลาควรก าหนดให้ครอบคลุมไว้อย่างน้อย 3 รุ่น 

(Generation)  

- Width Highway ให้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะ หรือคุณภาพของแต่ละรุ่น (Generation)  

โดยขออนุมัติและทบทวน จากคณะกรรมการบริหารฯ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึง

ต้องท าเป็นความลับ 
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7. การสื่อสาร 

คณะท างานก าหนดการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้ครอบคลุม เริ่มจากการกระตุ้น 

สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของบุคลากร การก าหนดช่องทางการสื่อสาร เช่น เอกสาร 

รูปภาพ วีดีทัศน์ social media ควรมีการก าหนดประเด็น/หัวข้อการสื่อสาร เช่น วิสัยทัศน์ 

นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย และโครงการ และก าหนดความถี่และ

กลุ่มเป้าหมายการสื่อสารด้วย 

8. การสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และนวัตกรรม 

คณะท างานร่วมกันก าหนดและสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมโดย 

เริ่มจากการทบทวนวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ว่าสามารถช่วยผลักดันการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรมภายในหน่วยงานได้หรือไม่ หากไม่สามารถช่วยผลักดันได้ ให้คณะท างานร่วมกัน

ก าหนดวัฒนธรรมพึงประสงค์เพ่ิมเติม เช่น การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การแบ่งปันความรู้ รวมถึงการ

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย 

9. การสร้างแนวคิด 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อยด้านการสร้างแนวคิดด้านการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม ให้ครอบคลุมการสร้างและคัดเลือกแนวคิดการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร การก าหนดโครงการ เพ่ือจัดท า Portfolio ตามแนวทางของ

เส้นทางการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม จากนั้นคัดเลือกโครงการ เพ่ือวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ โดยท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ 

 

10. การสร้างพันธมิตรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “ด้านการสร้างพันธมิตรด้านการจัดการความรู้และการจัดการ

นวัตกรรม” ให้ครอบคลุมการก าหนดกลุ่มพันธมิตร และการสื่อสาร ให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน

ความรู้ และความ ร่วมมือต่าง ๆ เช่น  

- ความร่วมมือในการคิดแนวคิดใหม่  

- ความร่วมมือในการสร้างแนวทางแบบจ าลองหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์  

- ความร่วมมือในการผลิต ทดสอบ และจัดท า พร้อมน าออกสู่ตลาด พร้อมกับตัวอย่างการ

ขาย  
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- ความร่วมมือในการเสนอขายกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   

11. การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา” ครอบคลุมการก าหนด

แนวทาง และ รูปแบบในการรักษาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น  

- การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ทะเบียนการค้า  

- การลงนามในสัญญารักษาความลับ  

- ข้อสัญญา และข้อห้ามส าหรับบุคลากร  

- การประเมินความคุ้มค่า หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   

12. การสร้างช่ือเสียง 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “ด้านการสร้างชื่อเสียง” ครอบคลุม เช่น  

- การออกบูธ เดินสาย road show การประชาสัมพันธ์แนวคิดท่ีน าไปสู่การจัดการความรู้

และการจัดการนวัตกรรม  

- ผ่านช่องทาง social media เช่น Facebook, YouTube  

- เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัย)  

- ประกวดผลงานในเวทีที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ทั้ง

ระดับชาติ และนานาชาติ 

จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   

 

13. การแบ่งปัน 

คณะท างานร่วมกันจัดท าแผนย่อย “ด้านการแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยพิจารณาว่า

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ซึ่งการ

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีหลายแบบ เช่น ความรู้พื้นฐาน แนวคิด นวัตกรรม โดยข้อควร

ระวัง ต้องพิจารณาความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าอย่างรอบคอบ มีประโยชน์ทางสังคม มากกว่าทาง

การเงิน โดยเริ่มจาก  

- การก าหนดวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- ติดตามประเมินผลการแบ่งปัน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ฯ   

 

14. การติดตาม ประเมินผล และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

คณะท างานร่วมกันจัดก าหนดกิจกรรม “การติดตาม ประเมินผลและการทบทวน” เป็นระยะ ๆ 

ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือรับทราบอุปสรรค ปัญหา และความก้าวหน้าของ แผนแม่บท 

แผนงาน แผนงานย่อย โครงการ และรวบรวมข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ รับทราบ/ 

ทบทวนผลการด าเนินงาน 

 

 

   ในภาพรวม สรุปได้ว่าความท้าทายใหม่ๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเร่งให้ อ.ส.พ. ต้องบูรณาการองค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่า
ให้แก่องค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ อ.ส.พ. ต้องมีแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568  
  โดยภายใต้แผนดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 3 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนให้ อ.ส.พ.  “เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์พืชนอกถิ่นก าเนิดและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในระดับประเทศ ภายในปี 2568” ได้แก่  

 สร้างคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม   

 พัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม  

 ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

   ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสอดประสานและเชื่อมโยงการทางาน

เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคณะท างานและแนวทางที่เชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม การพัฒนาคนให้มีความรู้ การปลูกฝังและจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.

ส.พ. รองรับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร และสามารถตอบสนองเป้าหมายของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทาง

ที่ก าหนดขึ้นนี้ได้น าไปใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้

และการจัดการนวัตกรรมในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดในบทต่อไป 
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บทที่ 6 

แผนงานและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 

   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนการจัดการความรู้และการัดการนวัตกรรมขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้ท าการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ผนวกกับปัจจัยที่สนับสนุนการด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมและขีดความสามารถท่ีมีอยู่ ร่วมกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อ.
ส.พ. มาก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. ให้บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพ
การให้บริการให้ตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 
4.0 ของรัฐบาล  
   จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 ทั้ง 3 ด้าน โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์สามารถก าหนดแผนงานที่น าไป
สนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ รวม 3 แผนงาน 7 โครงการ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคลังความรู้
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรม   

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาคลังความรู้
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรม   

โครงการที่ 1.1.1 การพัฒนาคลัง
ความรู้เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และเอื้อตอ่การสร้าง
นวัตกรรม   

• มีระบบคลังความรู้ จ านวน 1 
ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้สู่
นวัตกรรม 

โครงการที่ 2.1.1 การประกวดการ
สร้างแนวคิดพัฒนาองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
นวัตกรรมการเรียนรู ้
 

• ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

• จ า น วนแ นว คิ ดที่ ไ ด้ จ า กก า ร

ประกวด จ านวน  5  แนวคิด 

• รางวัลด้านการจัดการความรูแ้ละ

นวัตกรรมในระดับประเทศ 

จ านวน 1 รางวัล 
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั 

• มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ สร้า ง

มูลค่าเพิ่ม จ านวน 2 นวัตกรรม 

• จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ปีละ 

1 เร่ือง 

โครงการที่ 2.1.2 การประเมินและ
ต่อยอดแนวคิดในการพัฒนา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็น
แหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการ
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
 

• หลักเกณฑ์และวธิีการประเมิน
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
การขยายผลองค์ความรู้และ
นวัตกรรม จ านวน 1 หลักเกณฑ ์

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริม
บุคลากรเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

แผนงานที่ 3.1 ส่งเสริมบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการที่ 3.1.1  การจัดท า
เส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

 มี เ ส้ น ท า ง ส า ย อ า ชี พ ร อ ง รั บ
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

โครงการที่ 3.1.2  ปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากร 

 มีระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากร 

 
โครงการที่ 3.1.3 จัดท าแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้ านการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม จ านวน 1 เร่ือง 
 

 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม จ านวน 1 
เร่ือง 

 
โครงการ 3.1.4 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
กระบวนงาน 

 จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ก า ร จั ด
ถ่ายทอดองค์ความรู้ / ปี 

 ข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้
จากการจัดกิจกรรม 

 

6.1 แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้และเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม   

  “ยุทธศาสตร์สร้างคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้าง

นวัตกรรม”  มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้และล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บเพ่ือเป็นฐาน

สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้ด ารงกิจการอย่างเข้มแข็งและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
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อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการแปลงองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเพ่ือให้การบริหารจัดการฐานข้อมูล

องคค์วามรู้ ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ เผยแพร่ และเข้าถึงองค์ความรู้ ท าได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีความพร้อมและท า

ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและน าองค์ความรู้ที่จัดเก็บอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ ในการเพ่ิมทักษะบุคลากร

และสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์: 

อ.ส.พ.มีคลังความรู้ที่สามารถจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

 ตัวช้ีวัด: 

  ฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กรส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่พร้อมใช้ในรูปแบบของคลังความรู้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ฐานข้อมูล 

 

 แผนงานและโครงการ 

แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สร้างคลังความรู้เพ่ือ

สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม คือ แผนงานพัฒนาคลังความรู้เพ่ือ

สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม  ประกอบด้วย 1 โครงการในการขับเคลื่อน

แผนงาน ดังนี้ 

6.1.1 การพัฒนาคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม   

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกขององค์การ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กรที่

จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

3. เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องระบบคลังความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 
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กิจกรรมและงบประมาณที่คาดการณ์ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. พัฒนาแผนที่ความรู้และเทคโนโลยี ของ อ.ส.พ. เพื่อ
ทราบขอบเขตความรู้ ของ อ.ส.พ. และความรู้ ที่ต้อง
จัดหาเพิ่มเติม 

     

2. ออกแบบแนวทางการถอดเก็บ และรวบรวมองค์ความรู้
ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ในแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ อ.ส.พ. 

     

3. พัฒนาระบบ KM ของ อ.ส.พ. ให้เป็นคลังความรู้ดิจิทัล
เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ระดับความเข้าถึง ซึ่งมี
ความสะดวก รวดเร็ว สืบค้นได้ง่าย และสามารถเช่ือมโยง
กับข้อมูลกับสวนสาขาของ อ.ส.พ. ได้ 

     

4. กลั่นกรองความถูกต้องขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกท่ีองค์กรรวบรวมไว้ 

     

5. แปลงข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วให้อยู่ใน
รูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่
ผ่านระบบ KM ของ อ.ส.พ. ที่พัฒนา 

     

6. อบรมและเผยแพร่การใช้ระบบ KM ของ อ.ส.พ. และ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 

     

7. ทบทวนและพัฒนาแนวทางการถอดเก็บและรวบรวม
ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนที่ความรู้และเทคโนโลยี ของ 
อ.ส.พ. เป็นประจ าทุกปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

งบประมาณคาดการณ์ 50,000 200,000 50,000 50,000 50,000 
งบประมาณคาดการณ์รวม 300,000 

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 ส านักบริหาร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 2) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

แผนที่ความรู้และเทคโนโลยี ของ อ.ส.พ. (BGO 
Knowledge & Technology mapping) ที่
สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 

แผน 1     

สัดส่วนความรู้ที่รวบรวมได้ตามขอบเขตที่ก าหนด
ไว้ในแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ อ.ส.พ.  
(BGO Knowledge & Technology mapping) 
ที่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ร้อยละ  60 70 80 100 

ระบบคลังความรู้ดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา ระบบ  1    
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ร้อยละ  80 85 90 100 

 

6.2 แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่ง

นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 

  “ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์

ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม”  มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรูท้ี่จัดเก็บอยู่ในคลังความรู้ เพ่ือการพัฒนา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ และผลักดันให้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์นั้นสามารถต่อ

ยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ อ.ส.พ. 

 เป้าประสงค์: 

 ความส าเร็จในการพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้

องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
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 ตัวช้ีวัด: 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการจัดการความรู้ น ามาสู่จ านวนแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ได้จากการ

ประกวดจ านวน 5 แนวคิด ซึ่งน ามาสู่ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร  จนสามารถ

ขยายผลถึงการได้รับรางวัลด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศ 

 มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม จ านวน 2 นวัตกรรม 

 รางวัลด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศ จ านวน 1 รางวัล 

 จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ปีละ 1 เรื่อง 

 จ านวนแนวคิดท่ีได้จากการประกวด จ านวน  5  แนวคิด 

 ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 แผนงานและโครงการ 

แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม คือ แผนงาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม แผนงานพัฒนาคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม  ประกอบด้วย 2 โครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน ดังนี้ 

6.2.1 การประกวดการสร้างแนวคิดพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 โครงการประกวดการสร้างแนวคิดพัฒนา อ.ส.พ. ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นโครงการที่ผลักดัน

ให้มีการสร้างระเบียบและโอกาสเพื่อสนับสนุนในการได้แสดงออกซ่ึงผลงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ

สนับสนุนและผลักดันให้ผลงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. เป็นที่ประจักษ์และ

ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ   

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจและช่องทางให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางความคิดและผลงาน

นวัตกรรม 

2. เพ่ือผลักดันให้ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 

กิจกรรมและงบประมาณที่คาดการณ์ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. จัดท าปฏิทินการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

     

2. ก าหนดแผนงานกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ และผลิตผลงานนวัตกรรมต่างๆ และก าหนด
รูปแบบการให้รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ได้อยู่ในรูป
ตัวเงิน  

     

3. ผลักดันผลงานเพื่อเข้าประกวดนวัตกรรมในองค์กร ใน
เวทีระดับประเทศตามปฏิทินท่ีได้จัดท าไว้ 

     

4. มีการผลักดันนวัตกรรมที่มีเพื่อน ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
พาณิชย์ให้กับองค์กร 

     

5. มีการผลักดันให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา      
6. สรุป ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามา

ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
     

7. บันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และน าเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บไว้ในระบบ 
KM อ.ส.พ. ส าหรับเป็นคลังความรู้เพื่อใช้เป็นประโยชฯ
ต่อไป 

     

งบประมาณคาดการณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
งบประมาณคาดการณ์รวม 100,000 

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 ส านักบริหาร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 2) 

 คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระดับหน่วยงานของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 3) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม 
 

ร้อยละ  60 70 75 80 

จ านวนแนวคิดที่ได้จากการประกวด  
 

แนวคิด  1 1 1 2 

รางวัลด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมใน
ระดับประเทศ 

รางวัล     1 

มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม จ านวน 2 
นวัตกรรม 

นวัตกรรม    1 1 

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ปีละ 1 เรื่อง เรื่อง  1 1 1 1 

 

6.2.2 การประเมินและต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการ

เรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

 โครงการประเมินและต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการ

เรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นแผนงานที่มุ่งประเมินความเป็นไปทางเทคนิคและ

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ อ.ส.พ. เพ่ือเป็น

กรอบในการคัดเลือกนวัตกรรมที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนของ อ.ส.พ. 

อย่างมีหลักการและเกิดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้แนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการขยาย

ผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 

2. เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดท าข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมที่จะน ามา

ขยายผลใช้ในองค์กร 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กิจกรรมและงบประมาณที่คาดการณ์ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมินความ
คุ้มค่าและพิจารณาโครงการวิจัยพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมของหน่วยงานท่ีเป็น Best Practice 

     

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ อ.ส.พ. 

     

3. ก าหนดให้คณะท างานที่เกี่ยวข้องน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไปใช้ในแนวปฏิบัติ 

     

4. ก าหนดรอบการทบทวนแนวทางการประเมิน เพื่อ
ปรับปรุงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

งบประมาณคาดการณ์  50,000    
งบประมาณคาดการณ์รวม 50,000 

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 ส านักบริหาร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ส านักวิจัยและอนุรักษ์ (กลุ่มงานวิจัยและเพ่ือการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์) 

 ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม) 

 คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 2) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ร้อยละ  1    
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6.3 แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  มุ่งเน้น

การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรทุกระดับให้มีทักษะเพ่ือการด าเนินงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้น

ด้านทักษะที่สอดรับกับทิศทางอนาคตขององค์กร และส่งเสริมให้เกิดการน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาให้เกิด

นวัตกรรมในกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร ควบคู่กับการมุ่งเน้นการสร้าง

แรงจูงใจผ่านการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างระเบียบและโอกาส

เพ่ือสนับสนุนในการได้แสดงออกซึ่งผลงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับการสร้างบรรยากาศให้

บุคลากรเกิดค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และภายในองค์กร และการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมของ อ.ส.พ. มาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานจริง และผลักดันให้ผลงานด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมของ อ.

ส.พ. เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ในระดับประเทศ 

 เป้าประสงค์: 

 ความส าเร็จในการส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด: 

  มีการจัดท าเส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ

ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากร จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการพัฒนากระบวนงาน 

 มีเส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 มีระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากร 

 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม จ านวน 1 เรื่อง 

 จ านวนกิจกรรมที่มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ / ปี 

 ข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
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 แผนงานและโครงการ 

แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ แผนงานส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 โครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน ดังนี้ 

พัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่

สร้างมูลค่าเพ่ิม คือ แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม แผนงานพัฒนาคลังความรู้เพ่ือ

สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม  ประกอบด้วย 2 โครงการในการขับเคลื่อน

แผนงาน ดังนี้ 

6.3.1 การจัดท าเส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 โครงการจัดท าเส้นทางสายอาชีพรองรับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านส าหรับรองรับ

บุคลากรผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างเส้นทางสายอาชีพส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ าแนกตาม

ระบบงานที่ส าคัญขององค์กร 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

กิจกรรมและงบประมาณที่คาดการณ์ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. จัดท าแผนพัฒนาการสร้างผู้เช่ียวชาญและเส้นทางอาชีพ 
(ต าแหน่งงาน) ส าหรับรองรับบุคลากรผู้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

     

2. น าเสนอเสนอแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาอนุมัติ      
3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามแผนพัฒนาที่

ก าหนด 
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4. ประเมินศักยภาพบุคลากร และแต่งตั้งบุคลากรตาม
ต าแหน่งงานท่ีได้รับการอนุมัติ 

     

5. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่
ก าหนดไว ้

     

งบประมาณคาดการณ์ 50,000 50,000    
งบประมาณคาดการณ์รวม 100,000 

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 ส านักบริหาร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 2) 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

แผนพัฒนาการสร้างผู้เชี่ยวชาญและเส้นทางอาชีพ 
(ต าแหน่งงาน) ส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีได้รับการอนุมัติ 

แผน 1     

สัดส่วนบุคลากรผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านที่ได้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่งงาน
ส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านที่ได้รับการอนุมัติ 

ร้อยละ  10    

 

6.3.2 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากร 

 โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร เพ่ือปรับปรุงระเบียบและเปิดโอกาสเพ่ือสนับสนุนในการได้แสดงออกซึ่งผลงาน

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ 

ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. มาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานจริง  
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีกฎระเบียบและข้อบังคับในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรม การสร้าง

องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมและงบประมาณที่คาดการณ์ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. จดัท า (ร่าง) กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และทรัย์
สินทางปัญญา 

     

2. น าเสนอ(ร่าง) กฎระเบียบ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาอนุมัติ      
งบประมาณคาดการณ์ 10,000 10,000    
งบประมาณคาดการณ์รวม 20,000 

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 ส านักบริหาร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ส านักวิจัยและอนุรักษ์ (กลุ่มงานวิจัยและเพ่ือการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์) 

 ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม) 

 คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 2) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ประกาศใช้ กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงาน
วิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการ
อนุมัติ 

ระเบียบ 1     
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6.3.3 จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 โครงการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติที่ท าให้ อ. ส.พ. ประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศ โดยได้มีการบันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีแนวปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

กิจกรรมและงบประมาณที่คาดการณ์ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. การสรุปหารด าเนินการด้านการจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรมในแต่ละปี 

     

2. การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่างๆ      
3. สรุปรูปแบบการด าเนินงานเป็นบันทึก หรือคู่มือแบบ

เข้าใจง่าย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

     

งบประมาณคาดการณ์     10,000.- 
งบประมาณคาดการณ์รวม 10,000.- 

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 ส านักบริหาร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ส านักวิจัยและอนุรักษ์ (กลุ่มงานวิจัยและเพ่ือการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์) 
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 ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม) 

 คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 2) 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 
 

แ น ว
ปฏิบัติ 

    1 

 

6.3.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนงาน 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนงาน เป็นโครงการเพ่ือกระตุ้นให้บุคคลการเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรทุกระดับให้มีทักษะการด าเนินงานและการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นด้านทักษะที่สอดรับกับทิศทางอนาคตขององค์กร และส่งเสริมให้เกิดการน าความรู้ที่

ได้ไปใช้พฒันาให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร ควบคู่กับ

การสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทั้งภายในองค์กร และผ่านการสร้าง

เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน า

องค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ อ.ส.พ. มาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานจริง 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

และทิศทางขององค์กร อาทิ ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้

เฉพาะด้าน การจัดการสมัยใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 
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กิจกรรมและงบประมาณที่คาดการณ์ 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. วิเคราะห์ ทบทวน และก าหนดแผนการพัฒนา
บุคลากร (เนื้อหา หลักสูตร วิธีการ เครื่องมือ) เพื่อ
เพิ่มทักษะความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับกระบวนงานที่ส าคัญ ยุทธศาสตร์ 
ทิศทางองค์กร และรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

     

2. สรรหา ก าหนดสัดส่วนพนักงานทั้งในกลุ่มภารกิจ
หลักและสนับสนุน เพื่อคัดเลือกในการเพิ่มทักษะ
ความรู้ 

     

3. พัฒนาฐานข้อมูลความรู้ หลักสูตรการเรียนรู้  E-
learning ฯลฯ ในคลังความรู้ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด 

     

4. ด าเนินการพฒันาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ที่ก าหนดไว ้

     

งบประมาณคาดการณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบประมาณคาดการณ์รวม 500,000 

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 ส านักบริหาร (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 คณะท างานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 2) 

 คณะท างานจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมระดับหน่วยงานของ อ.ส.พ. (ชุดที่ 3) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

 จ านวนกิจกรรมที่มีการจัดถ่ายทอดองค์

ความรู้ / ปี 

อ ง ค์
ความรู้ 

1 2 2 4 4 

 ข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการจัด
กิจกรรม 

เรื่อง 5 5 10 10 10 
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บทที่ 7 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

   แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมเพ่ือเป็นกรอบกระบวนการ

แปลงนโยบายและแผนฯ สู่การปฏิบัติ ถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น เพ่ือให้ อ.ส.พ. ขับเคลื่อนแผนการด้านการ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ระยะยาว (ปี พ.ศ. 2564-2568) ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ อ.ส.พ. 

จ าเป็นต้องมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การ

จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ระยะยาว (ปี พ.ศ. 2564-2568) ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

7.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมส าหรับสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม (ปี พ.ศ. 2564-2568) ประกอบด้วยแนวทางการ

ขับเคลื่อนใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการ

ความรู้และการนวัตกรรม 

 แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการ

นวัตกรรม 

 แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักของ อ.ส.พ. 
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7.1.1 แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการ

ความรู้และการนวัตกรรม 

   เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการ
จัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2564-2568) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการขับเคลื่อน
แผนงานพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานส าหรับสร้างนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลองค์
ความรู้ ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ เผยแพร่ และเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทาง Digital ที่มีความพร้อม โดยผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงและรับรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวเกิดประสิทธิผล จึงควรให้ความส า คัญในการพัฒนาแนว
ทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 
ในประเด็นต่อไปนี้  

 การจ าแนกประเภทองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กร 

 การปรับปรุงระบบการจัดการองค์ความรู้ตามประเภทองค์ความรู้  
 
7.1.1.1 การจ าแนกประเภทองค์ความรู้ ให้เหมาะสมกับองค์กร  
  ค าว่า “ความรู้” สามารถตีความออกเป็นได้ในหลายรูปแบบและหลายระดับ ดังนั้นกระบวนการรวบรวม
และจัดเก็บองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ าแนกกลุ่มลักษณะของความรู้ ให้ชัดเจนและเหมาะสม
ตามระดับความส าคัญขององค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดหรือเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และเลือกใช้
เครื่องมือที่จะน ามาเป็นสื่อกลางการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับของ อ.ส.พ. ได้มากที่สุด 
โดยที่ปรึกษาเสนอแนวทางให้นิยามและจ าแนกองค์ความรู้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1. องค์ความรู้หลักขององค์กร (Core KM) ที่จ าเป็นต้องจัดเก็บเพ่ือการแบ่งปันและน าไปใช้
ประโยชน์ อาทิ องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นเป็นทางการ จากระดับส านัก/ส่วนงาน/สวนสาขาต่างๆ 
หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดประกวด ความเชี่ยวชาญช านาญการของบุคลากรใกล้เกษียณที่
จ าเป็นต้องจัดเก็บให้อยู่คู่กับองค์กร เป็นต้น  

2. องค์ความรู้ในรูปแบบหลักสูตร (Courses) ด้วยระบบ e-Learning Courseware และสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ต้องการถ่ายทอดให้กับบุคลากร โดยสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบที่ เป็นหลักสูตรวิชาการต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหลักสูตรที่ อ.ส.พ. จัดท าขึ้นเป็นล าดับรายวิชา เพ่ือให้
บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองระหว่างท างาน และสามารถสอบและวัด
ประเมินผลได้  
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3. องค์ความรู้ทั่วไป (Community) อาทิ ความรู้ทั่วไป สาระความรู้ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ หรือเทคนิคที่สามารถนามาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่ากันไว้ในชุมชนนัก
ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ต้องมีข้ันตอนที่ซับซ้อน เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการกล้าแสดงความคิดเห็น 
ให้เปิดกว้างบ่มเพาะเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันให้ได้ก่อนในระยะเริ่มต้น  

โดยองค์ความรู้แต่ละประเภทจะมีรูปแบบระบบจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.2 แนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการองค์ความรู้ตามประเภทองค์ความรู้ 

   จากระบบจัดเก็บความรู้ต่างๆ ที่ อ.ส.พ. มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีหลายระบบที่ยุติการใช้งาน

มาแล้วหลายปี หรือมีผู้ใช้งานน้อยมากและเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบและอยู่กันกระจัดกระจายหลาย

ระบบทั้งเก่าและใหม ่และเนื่องจากปัจจุบัน อ.ส.พ. ยังไม่มีแผนที่น าทางความรู้ (Knowledge Mapping) จึงท าให้

ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีการจัดเก็บองค์ความรู้หลักส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือไม่ อีกทั้งไม่

สามารถสืบค้นได้ว่าองค์ความรู้ที่มาจัดเก็บมาจากแหล่งใดและในช่วงเวลาใด อาทิ เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการชนะ

การประกวด หรือเป็นความรู้ที่รวบรวมมาจากส านัก/ส่วน ที่จัดท าขึ้นในปีใด เป็นต้น 

  ด้วยประเด็นที่พบดังกล่าว จึงมีแนวทางด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ให้ชัดเจน

ขึ้น โดยจ าแนกระบบจัดการตามประเภทขององค์ความรู้ 3 ประเภท คือ องค์ความรู้หลัก (Core Km) องค์ความรู้

ในรูปแบบหลักสูตร (Courses) และ องค์ความรู้ทั่วไป (Community)  
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7.1.2 แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง

นวัตกรรม  

    การสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม เป็นกลไก

ส าคัญท่ีจะกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

ของ อ.ส.พ. มาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและสร้าง

บรรยากาศที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ในประเด็นต่อไปนี้  

 แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community)  

 แนวทางการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง

นวัตกรรม 

7.1.2.1 แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community)  
   การเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้
นั้น ควรเริ่มต้นจากการกระตุ้นให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือยกระดับสู่การ
เรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในวงกว้างข้ึน  
   แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Social Media เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ  

1. เพ่ือปิดช่องว่าง (Gap) เรื่องบริบทระยะทาง ซึ่งเป็นข้อจากัดส าคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของ อ.ส.พ. เนื่องจาก อ.ส.พ.มีสวนสาขาท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในส่วนกลางบ่อยครั้ง 
จะประสบข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและระยะเวลาเดินทาง  

2. เพ่ือเป็นโอกาสและช่องทางในการเตรียมบุคลากรให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล ผ่านการน า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ สื่อ Social Media ที่เข้าถึงง่าย ไม่มีความซับซ้อน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีการปฏิบัติงาน โดย
เริ่มต้นจากการน ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ทั่วไป (Community) อาทิ สาระความรู้ที่
น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิคที่สามารถนามาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่า
กันไว้ในชุมชนนักปฏิบัติได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีข้ันตอนที่ซับซ้อน  

3. เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการกล้าแสดงความคิดเห็นให้เปิดกว้าง เป็นการบ่มเพาะเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การแบ่งปันให้เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น  
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7.1.2.2 แนวทางการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้ให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
   วัตถุประสงค์หลักของการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากร อ.ส.พ.  เกิดความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรม คือ ท าให้บุคลากรมีความสนใจในองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิด
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแนวคิดหลักของการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากร อ.ส.พ. เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมนั้น เน้นไปที่การใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร องค์ความรู้ และการหา
พันธมิตรหรือเครือข่ายร่วม โดยมีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ค านึงถึงคุณภาพมากกว่าที่จะเน้นเชิง
ปริมาณ ซึ่งแนวทางการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม มีดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความตระหนักผ่านการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูง จากการศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เป็น 
Best practice ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม พบว่าทุกหน่วยงานมีผู้บริหารระดับสูงที่
ให้ความส าคัญในการมอบนโยบายหลักด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม และมีการสื่อสาร
นโยบายต่างๆให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเป็นต้นแบบของการน าเทคโนโลยี ระบบจัดการ และ
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กร  

2. การให้รางวัลและยกย่องชมเชยท้ังรูปธรรมและนามธรรม การให้รางวัลและยกย่องชมเชยเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา
ได้แก่ การค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, และการบูรณาการกับระบบ
การให้ค่าตอบแทนที่มีอยู่  การให้รางวัลสามารถท าได้เป็นรูปธรรมโดยผ่านการเพ่ิมระดับคะแนนการ
ประเมินผลพนักงาน การมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร การจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษ หรือแม้แต่ในรูปแบบ
นามธรรมในลักษณะของการยกย่องชมเชย เช่น การยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นตามโอกาส
ต่างๆ เช่น การประชุม การใช้ช่องทาง Social Media เพ่ือเผยแพร่ผลงานของบุคลากรให้เป็นที่รับรู้ในวง
กว้าง เป็นต้น 

3. การส่งเสริมวัฒนธรรม Critical reasoning และปูพื้นฐานด้านจัดการความรู้และนวัตกรรม การ
ส่งเสริมวัฒนธรรม critical reasoning เป็นการฝึกให้บุคลากรรู้จักการเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น
บนพ้ืนฐานของเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก และให้ผู้รับฟัง รู้จักการตอบสนองในเชิงบวก ยอมรับฟัง
ความเห็นของผู้เสนอแนะอย่างมีการตอบรับที่ดี นอกจากนี้ควรจัดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือปูพ้ืนฐานการ
จัดการความรู้และทักษะการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถด าเนินการ
การจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรมได้ ด้วยวัฒนธรรม critical reasoning และบุคลากรที่มีทักษะการ
จัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมจะท าให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการน าองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
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4. บ่มเพาะกระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) ให้เกิดขึ้นในวิถีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การด าเนินการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในองค์กรเกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควรสร้างความตระหนักและน าหลักการ PDCA (Plan Do Check Act) มาใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมขององคก์ร ตลอดจนวิถีการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เริ่มตั้งแต่มีกระบวนการวางแผน มีการปฏิบัติการตามแผน มีการวิเคราะห์ปรับปรุงการด า เนินงาน มี
คณะท างานติดตามอย่างจริงจัง และมีการประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  

5. สร้างกิจกรรมการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน และการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไป
ปฏิบัติอย่างรวดเร็วควรให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากร และหน่วยงานเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในองค์กร และหน่วยงาน
ภายนอก ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดประชุมเพ่ือความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรม การจัดกิจกรรม
เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือใช้วิธีการสัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงรวบรวม และเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของ paper based 
และ web based ผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ 
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   ขั้นตอนที่ 1 : สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร ส าหรับสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การส่งเสริมเข้าไปใช้งานคลังความรู้ดิจิทัลที่จัดทาขึ้น เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
หรือสนับสนุนให้บุคลากรสร้างเครือข่ายความรู้ภายในองค์กรของแต่ละกระบวนการท างาน  
   ขั้นตอนที่ 2 : กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ท างานในแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้เกิด
การสร้างผลงานในกระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบ หรือเพ่ือเสนอแนะแนวคิดการสร้างผลงานให้แก่กระบวนการ
ท างานอ่ืนซึ่งอยู่นอกเหนืองานประจ าของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการสร้างผลงานเพ่ือ 1) แก้ไขปัญหาใน
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กระบวนการท างาน หรือ 2) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือ 3) เพ่ือคิดค้นวิธีการใหม่ในการเพ่ิมประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 
   ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 : บุคลากรในแต่ละกระบวนการสร้างผลงานให้เกิดขึ้นจริง โดยการ
สร้างผลงานนั้น สามารถใช้ความรู้ได้จากความรู้ที่สืบค้นจากฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล หรือเป็นความรู้ที่ได้รับ
การประเมินว่ามีความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรม หรือเป็นความรู้ที่คิดค้นขึ้นเอง หรือนาความรู้จากแหล่ง
ภายนอกมาประยุกต์ใช้  

  ขั้นตอนที่ 5 : สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ได้จากผลงานที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
กระบวนการท างาน และประเมินเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้าง
คุณค่าให้แก่กระบวนการท างาน เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการน าไปขยายผลเพ่ือให้เกิดการใช้ทั่วทั้งองค์กร  

  ขั้นตอนที่ 6 : ขยายผลนวัตกรรมต้นแบบที่ได้จากแต่ละกระบวนการท างาน เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนวัตกรรม อาทิ ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน  
    ขั้นตอนที่ 7 และข้ันตอนที่ 8 : ถอดเก็บหรือสร้างความรู้ที่ได้จากนวัตกรรม แล้วน าไปจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร หรือเพ่ือเป็นแนวคิดสาหรับนาไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป  

   ขั้นตอนที่ 9 : ทบทวนผลการด าเนินงานที่ได้จากการใช้แนวทางการสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการท างานหลัก ส าหรับน าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง (เช่น การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมกิจกรรมการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้หรือกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน) เพ่ือให้แนวทางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
    โดยอาศัยแนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักข้างต้น จะส่งผลให้ อ.ส.พ. 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ในองค์กร กล่าวคือ มีแนวทางที่เป็นระบบในการน า องค์ความรู้ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กรที่จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ตามสาขาวิทยาการและลักษณะของงาน 
(Functional knowledge) ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน และขยายผลเป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร 
 

7.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามประเมินผลของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2564-2568) ยึดหลักการมีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่ส านัก/ส่วน รับผิดชอบ โดยที่ส่วนทรัพยากร
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มนุษยเ์ป็นผู้ประสานรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหาร คณะท างานต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง ในการให้ข้อคิดเห็นและก าหนดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยสามารถก าหนดขอบเขตของการติดตามผล และการประเมินผล ดังนี้  
   การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการ/แผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้ง
ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ อ.ส.พ. (ปี 
พ.ศ. 2564-2568) ที่ก าหนดไว้  
    การประเมินผล (ตามแนวทาง PDCA) เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับแผนที่ก าหนด การควบคุมเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือ
แก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/
ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

7.2.1 รอบเวลาการติดตามและประเมินผล  
   สาหรับระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามผลรายโครงการจะด าเนินการเป็นรายปี หากแต่ได้เพ่ิมเติม
การก าหนดรอบการติดตามและประเมินผลของแผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของการ อ.ส.พ. (ปี 
พ.ศ. 2564-2568) ออกเป็น 3 ระยะ ตาม Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
ของ อ.ส.พ. ส่วนหนึ่งเพ่ือติดตามและประเมินเป้าหมายการพัฒนาตามรอบระยะเวลาของ Roadmap ที่ก าหนดไว้ 
และส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการพิจารณาในประเด็นส าคัญของแต่ละระยะที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

 ระยะสิ้นสุดปีที่ 1 ของแผนฯ (ปี พ.ศ. 2564) เพ่ือพิจารณาการปรับแผนงาน/โครงการ  

 ระยะสิ้นสุดปีที่ 4 ของแผนฯ (ปี พ.ศ. 2567) เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท านโยบายเพ่ือการ
จัดท าแผนฉบับต่อไปเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง  

 ระยะสิ้นสุดปีที่ 5 ของแผนฯ (ปี พ.ศ. 2568) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ  




