
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 อ.ส.พ. ยังไมส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัสวนพฤกษศาสตรใ์นระดบัสากล เชน่ ระบบหอพรรณ
ไม ้ศูนย์ขอ้มูล และหอ้งสมุด การจัดเก็บจ านวนตัวอย่างพรรณไมท้ีส่ามารถอา้งองิไดใ้น
จ านวนทีเ่พยีงพอ ซึง่เป็นอปุสรรคส าคญัทีท่ าให ้อ.ส.พ. ยังไมส่ามารถเป็นองคก์รชัน้น าดา้น
พฤกษศาสตรใ์นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตต้ามวสิัยทัศน์ทีก่ าหนดไว ้หากไมป่รับปรุง
ระบบจัดการใหด้แีละการสนับสนุนทางวชิาการใหเ้พยีงพอ และการวางแผนระยะยาวอย่าง
เป็นขัน้ตอน จะท าให ้อ.ส.พ. เป็นองค์กรชัน้น าดา้นพฤกษศาสตร์ของภูมภิาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตท้ าไดย้าก 

  ปัจจบุนั อ.ส.พ. มสีวนพฤกษศาสตรท์ีป่ระกอบดว้ย ศนูยพ์ฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์      
จ.เชยีงใหม ่และในสว่นภมูภิาค 5 แหง่ คอื สวนพฤกษศาสตรบ์า้นรม่เกลา้ พษิณุโลก                  
สวนพฤกษศาสตรร์ะยอง สวนพฤกษศาสตรข์อนแกน่    สวนพฤกษศาสตรพ์ระแมย่า่ อ.ส.พ. มกีาร
พฒันาแหลง่เรยีนรูด้า้นพฤกษศาสตรใ์หเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วดา้นพฤกษศาสตร ์ด าเนนิการพฒันา
สวนพฤกษศาสตร ์ จ านวน  2 แหง่คอื สวนพฤกษศาสตร ์สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์จ.เชยีงใหม ่ และ
พฤกษศาสตรพ์ระแมย่า่ จ. สโุขทยั ปรับปรงุภมูทิศันใ์หเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดา้นพชืและวฒันธรรม  
ปรับปรงุระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

 จัดตัง้เครอืขา่ยการวจัิยและบรหิารจัดการทรัพยากรพันธุพ์ชืในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตด้ว้ย
การสรา้งความร่วมมอื เครือ่งมอื กลไก ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในการศกึษาคน้ควา้ 
วจัิยทางดา้นพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ 

 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การ 
สวนพฤกษศาสตร์ชุดใหม่ จ านวน 10 คน โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานกรรมการ   
นางสาวเยาวนุช วยิาภรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั กรรมการ  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที ่26 เมษายน 2559 เป็น
ตน้ไป 

 สญัญาจา้งผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตรร์ะบวุา่ มกี าหนดเวลา (ไมเ่กนิ 4 ปี) นับตัง้แตว่ันที ่
18 กรกฎาคม 2556 ถงึ 4 พฤษภาคม 2559 ดงันัน้ อ.ส.พ.ควร สรรหาเพือ่ทดแทนต าแหน่งผูบ้รหิาร
สงูสดุในปีบญัช ี2559 

 แตง่ตัง้ให ้นายสรุยิะ  ประสาทบณัฑติย ์รักษาการผูอ้ านวยการสวนพฤกษศาสตร ์
 
 

 อ.ส.พ. ควรก าหนดทิศทางหรือเป้ าหมายที่ ชัดเจน 
ในการด าเนินงานตามพันธกิจ และการด าเนินงานดา้นอื่น  ๆ
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์การเป็นไป 
อย่างบูรณาการ และสะทอ้นถงึจุดเด่นของ อ.ส.พ. ทีแ่ตกต่าง
จากสวนพฤกษศาสตร์อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
อยา่งเป็นรปูธรรม 

สงักดั : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธานกรรมการ : นางปัจฉมิา  ธนสนัต ิ
กรรมการผูแ้ทน กค. : นางสาวเยาวนุช วยิาภรณ์ 
รกัษาการผูอ้ านวยการ : นายสรุยิะ  ประสาทบณัฑติย ์
CFO:  นายประมขุ  เพ็ญสตุ 
จ านวนพนกังาน:  544  คน  
Website : www.qsbg.org 

  

ทีม่า :  งบการเงนิของ อ.ส.พ. ปี 2558 ไดร้ับรองจาก สตง. และงบการเงนิเบือ้งตน้ 
          ไตรมาส 3 ปี 2559 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

 

 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30  ม.ิย. 59) 

SOD :   เป็นสวนพฤกษศาสตรช์ัน้น าในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ทีม่า : งบการเงนิไตรมาส 3 ปี 2559 เบือ้งตน้ทีย่ังไมไ่ดรั้บรองจาก สตง.   

รายไดจ้ากการด านนิงาน 

ก าไรจากการด านนิงาน 

คา่ใชจ้า่ยพนกังาน VS คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ Year x-3 Year x-1 Year x-1 Year x 

หน่วย: ล้านบาท 
(Q1 to 

Q4) 
(Q1 to 

Q4)   (Q2) (Q2)         

  2558 
9M/57 
(ต.ค. 57 - 
มิ.ย. 58) 

9M/59 
(ต.ค. 58 - 
มิ.ย. 59) 

%Chg 
เม.ย.- 
มิ.ย. 58 

เม.ย.- 
มิ.ย. 59 %Chg 

ม.ค.- 
มี.ค. 59 

%Chg 
(QoQ) 

ฐานะทางการเงนิ                   
เงินสด 179.60 236.00 266.52 12.93% 179.60 266.52 48.40% 304.91 -12.59% 
สนิทรัพย์รวม 599.77 648.71 657.61 1.37% 599.77 657.61 9.64% 698.86 -5.90% 
หนีส้นิรวม 458.34 524.69 500.96 -4.52% 458.34 500.96 9.30% 544.89 -8.06% 
ทนุรวม 141.42 124.02 156.64 26.30% 141.42 156.64 10.76% 153.96 1.74% 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 71.42 54.02 86.64 60.39% 71.42 86.64 21.31% 83.96 3.19% 
ผลการด าเนินงาน                 

รายได้จากการด าเนินงาน  12.97 1.96 25.47 1199.49% 1.96 4.38 123.93% 11.65 -62.40% 
รายได้รวม  238.98 49.81 171.81 244.93% 48.21 51.33 6.48% 63.89 -19.66% 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  179.36 42.53 127.29 199.29% 41.40 38.95 -5.91% 49.24 -20.90% 
ค่าใช้จ่ายรวม  216.74 52.04 156.70 201.11% 50.96 48.65 -4.53% 59.06 -17.63% 
ก าไรจากการด าเนินงาน  (166.39) (166.39) (101.82) -38.81% (39.44) (34.57) -12.35% (37.59) -8.03% 

EBITDA (126.77) (126.77) (74.24) -41.44% (29.93) (24.88) -16.87% (27.80) -10.50% 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 22.24 (2.23) 15.11   (2.75) 2.68 4.83   
อื่นๆ                   
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 107.05 41.06 79.81 94.37% 27.15 51.46 89.54% 28.35 81.52% 
ค่าเสือ่มราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 37.37 9.51 27.58 190.01% 9.51 9.69 1.89% 9.79 -1.02% 
เงินอดุหนนุจากงบประมาณ 221.56 47.04 144.10 206.34% 47.04 46.85 -0.40% 51.01 -8.16% 
งบลงทนุ (เป้าหมาย) 117.00 98.44 47.39 -51.86% 24.55 6.80 -72% 6.80 0.00% 

งบลงทนุเบิกจ่าย 93.39 68.09 25.84 
-

163.51% 18.46 6.08 -95% 5.61 -84.06% 
อตัราการเบิกจ่าย (%) 79.82% 69.17% 54.53%   75.21% 89.41%   82.50%   
อัตราส่วนทางการเงนิ                   

ROA 3.71% -0.34% 2.30%   -0.46% 0.41%   2.76%   

ROE 15.73% -1.80% 9.65%   -1.95% 1.71%   12.55%   
D/E (เท่า) 3.24 4.23 3.20   3.24 3.20   3.54   

Net Profit Margin                   



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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สรปุการด าเนนิงาน 
- อ.ส.พ. มีงบประมาณที่จ ากัดจากการเป็นรัฐว ิสาหกิจในกลุ่มที่รัฐบาลใหก้ารสนับสนุน

งบประมาณส าหรับการด าเนนิงานในองคก์รทัง้หมด จงึสง่ผลให ้อ.ส.พ. ยังไม่สามารถพัฒนา
และเสรมิสรา้งองคป์ระกอบของสวนพฤกษศาสตรแ์ละพัฒนาระบบการบรหิารจัดการพืน้ฐานที่
ส าคัญขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

- อ.ส.พ. ประสบปัญหาขาดอัตราก าลังของนักวจัิยและนักวชิาการดา้นพฤกษศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการด าเนนิงานตามพันธกจิทีไ่ดร้ับมอบหมาย รวมทัง้ ขาดบุคลากรดา้นการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการสรา้งความเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี้ การ
ก าหนดบุคลากรส าหรับต าแหน่งงานยังไม่ตรงตามความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญที่
แทจ้รงิของบคุลากร 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
- อ.ส.พ. ควรจัดใหม้กีารศกึษาและวเิคราะหโ์ครงสรา้งอัตราก าลังทีเ่หมาะสม เพือ่ก าหนดจ านวน

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีเ่พยีงพอและตรงกับทศิทางการพัฒนา
ขององค์กรในอนาคต โดยเฉพาะนักวจัิย นักวชิาการ รวมถงึบุคลากรดา้นการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ ์

- อ.ส.พ. ควรปรับปรุงแผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพื่อกระตุน้ยอดรายไดจ้ากด าเนินงาน และ
ประชาสมัพันธค์วามมเีสน่หข์องสวนพฤกษศาสตร ์

- อ.ส.พ. ควรเนน้สรา้งความรว่มมอืจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทีม่ปีระสบการณ์ความรู ้
และความสามารถในดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง และประสานเพือ่ขอการสนับสนุนทรัพยากรทัง้ดา้น
การเงนิและไมใ่ชก่ารเงนิทีจ่ าเป็นตอ่การพัฒนาองคก์ารตามแผนแมบ่ทฯ ทีก่ าหนด 

ผูจ้ดัท า:  นางสาวสกลสภุา  ออ๋งสวุรรณ 
ส านกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7   ตอ่ 2220 
วนัทีจ่ดัท า : 16 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  

• การพฒันาและสง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจัิยและพฒันาปรับปรงุสายพนัธุก์ลว้ยไมด้อกหอมเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ

และการศกึษาองคป์ระกอบเคมทีางชวีภาพพชืกลุม่มหาหงษ์เพือ่พฒันาเป็นเครือ่งส าอาง 

• พฒันาสวนพฤกษศาสตร ์จ านวน 2 แหง่จากการเป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นพฤกษศาสตรส์ูก่ารเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดา้นพฤกษศาสตร ์

• จัดตัง้เครอืขา่ยการวจัิยและบรหิารจัดการทรัพยากรพันธุพ์ชืในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตด้ว้ยการสรา้งความร่วมมอื กลไก ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทย 

เป็นศนูยก์ลางในการศกึษา คน้ควา้ วจัิยทางดา้นพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ 

• ประชมุวชิาการนานาชาต ิ(เฉลมิพระเกยีรต)ิ พชืวงศข์งิ - ข่าครัง้ที7่ และงานมหกรรมขงิ - ขา่โลกครัง้ที1่ ต่อยอดงานอนุรักษ์สูก่ารพัฒนาศักยภาพเชงิ

เศรษฐกจิ 

สาขาทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 ( 1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมนิของ อ.ส.พ. ครึง่ปีบญัชี

2559 

เกณฑว์ดัการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิ 

1. การด าเนนิการตามนโยบาย 1.0000 

2. ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ 3.1375 

3. การบรหิารจัดการองคก์ร 
1.0000 

• ฐานะทางการ เง ินของ อ .ส .พ.  ไตรมาส 3  ปี  2559  

สนิทรัพย์รวมทัง้ส ิน้ 657.61 ลบ. ประกอบดว้ยเงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคาร 266.52 ลบ. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 382.37 ลบ. 

ประกอบดว้ยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ340.08 ลบ. หนี้สนิรวม 

500.97 ลบ. สว่นของทุนรวม 156.64 ลบ. ประกอบดว้ยทุนประเดมิ 

70.00 ลบ. ก าไรสะสม 86.64 ลบ. รายไดเ้งินอุดหนุนของรัฐบาล 

144.10ลบ. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 25.47 ลบ. สงูกวา่รายไดร้วม

ในไตรมาส 3 ของปี 2558 รายจ่ายจากการด าเนนิการ  127.27 ลบ. 

เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ของปี 2558 84.76 ลบ. 

• โครงสรา้งรายไดร้วม  

ประกอบดว้ย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวน 144.10 ลบ.  

รายไดจ้ากการเขา้ชมสวนจ านวน15.38 ลบ.สว่นทีเ่หลอืเป็นรายได ้

อืน่ๆ จ านวน 12.33 ลบ. โดยรายไดห้ลักของ อ.ส.พ. มาจากเงนิ

อดุหนุนจากทางรัฐบาลรองลงมา คอื รายไดจ้ากการเขา้ชมสวน 

ซึง่อัตราการเขา้ชมสวนมีปริมาณที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการเปิด

ใหบ้ริการในพื้นที่เสน้ทางเดินเหนือเรือนยอดไมต้ั ้งแต่เดือน

ธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมทางการตลาด 

สง่เสริมการขายและมกีารประชาสัมพันธ์ทีด่ ีรายไดจ้ากการขาย

สนิคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้รับฝากขาย เป็นตน้ 
 

หมายเหต ุ
การบรหิารจัดการองคก์ร จะท าการประเมนิผลด าเนนิงาน
จรงิสิน้ปีบัญช ีจงึก าหนดคะแนนเบือ้งตน้เทา่กับ 1.0000 

              
                  
  Q1/59 (  ) 

                  
  Q2/59 (  ) 

                  
  Q3/59 (  ) 

    9       

                                         
 .          

126,904 156,269 48,158 331,331 

                                   
                .         

5,139 3,758 2,701 11,598 

                    
 .      

24,185 26,610 21,005 71,800 

                       
 .        

777 569 1,345 2,691 

                        
 .        

- - - - 

    157,005 187,206 73,209 417,420 
 

จ านวนผูเ้ยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร ์

กราฟแสดงผลการเบกิจ่ายและประมาณการ
เบกิจา่ยงบลงทนุ 


