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  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 อ.ส.พ. ยังไมส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัสวนพฤกษศาสตรใ์นระดบัสากล เชน่ ระบบหอพรรณ

ไม ้ศูนย์ขอ้มูล และหอ้งสมุด การจัดเก็บ จ านวนตัวอย่างพรรณไมท้ีส่ามารถอา้งองิไดใ้น

จ านวนทีเ่พยีงพอ ซึง่เป็นอปุสรรคส าคัญทีท่ าให ้อ.ส.พ. ยังไมส่ามารถเป็นองคก์ารชัน้น า

ดา้นพฤกษศาสตร์ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้ามวสิัยทัศน์ทีก่ าหนดไว ้หากไม่

ปรับปรงุระบบจัดการใหด้ ีมกีารสนับสนุนทางวชิาการใหเ้พยีงพอ และการวางแผนระยะยาว

อย่างเป็นขัน้ตอน    จะท าใหก้ารเป็นองค์กรชัน้น าดา้นพฤกษศาสตร์ของภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออก เฉียงใตท้ าไดย้าก 

 คณะกรรมการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์มมีตใินการประชมุครัง้ที ่8/2558 เทือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2558 

เห็นควรยกเลกิการจัดตัง้สวนพฤกษศาสตรเ์กาะระ จ.พงังา ตามขอ้เสนอขององคก์ารฯ 

  อ.ส.พ. มกีารรวบรวมพนัธุพ์ชืจ านวน 198 วงศ ์คดิเป็นรอ้ยละ 67.59 ของวงศท์ัง้หมดในประเทศไทย 

และม ี3,299 ชนดิ คดิเป็นรอ้ยละ 21.99 ของชนดิทัง้หมดในประเทศไทย (จากพันธุพ์ชืทัง้หมดของ

ไทย 290 วงศ ์15,000 ชนดิ) นอกจากนีย้ังมพีนัธุพ์ชืหายากอกี 28 วงศ ์1,474 ชนดิ (จากพนัธุไ์มห้า

ยากทัง้หมด 96 วงศ ์6,000 ชนดิ) คดิเป็นรอ้ยละ 29.17 ของวงศไ์มห้ายากทัง้หมดในประเทศ และ

รอ้ยละ 9.83 ของชนดิทัง้หมด  พรรณไมข้ยายพนัธุย์าก 5,090 ตน้ พรรณไมข้ยายพนัธุง์า่ย 540,423 

ตน้มผีลงานวชิาการและเผยแพรร่ะดบัสากล 16 ชิน้งาน  

 การสง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน อ.ส.พ. ตัง้เครอืขา่ยการวจัิยและบรหิาร

จัดการทรัพยากรพันธุพ์ชืในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตด้ว้ยการ สรา้งความร่วมมอื เครือ่งมอื 

กลไก และการบรหิารจัดการทรัพยากรพันธุพ์ชืในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ ซึง่จะท าให ้

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในการศกึษา คน้ควา้ วจัิยทางดา้นพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ 

 นายไพโรจน ์ สันยสัณหส์กลุ ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ตามมติ

คณะรัฐมนตร ีวนัที ่27/ก.ย/2559 

 

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

สงักดั : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธำนกรรมกำร : นางปัจฉมิา  ธนสนัต ิ

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นางสาวเยาวนุช  วยิาภรณ์ 
ผูอ้ ำนวยกำร : นายไพโรจน ์ สตัยสณัหส์กลุ 
CFO:  นายประมขุ  เพ็ญสตุ 
จ ำนวนพนกังำน:  544 คน  
Website : www.qsbg.org 

ทีม่ำ :  ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ปี 2559  ( สตง. รับรองงบการเงนิถงึปี 2558 ) 

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
 

 

 

องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

SOD :   เป็นสวนพฤกษศาสตรช์ัน้น าในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน ปีบญัช ี2559 

ทีม่ำ : งบการเงนิปี 2559 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ทีย่ังไมไ่ดรั้บรองจาก สตง.   

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน VS รำยไดร้วม 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 150.80 179.51 231.27 19.04%

สนิทรัพย์รวม 584.44 610.60 631.54 4.47%

หนีส้นิรวม 464.80 471.76 450.11 1.50%

ทนุรวม 119.64 138.83 181.43 16.04%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 49.64 68.83 111.43 38.66%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 16.69 12.99 22.57 (22.18%)

รายไดร้วม 240.04 238.98 246.53 (0.44%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 164.54 179.37 174.31 9.02%

คา่ใชจ้า่ยรวม 202.14 216.74 214.32 7.22%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (147.84) (166.38) (151.74) 12.54%

EBITDA (110.24) (129.01) (111.74) 17.03%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 37.90 22.23 39.91 (41.35%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 95.23 107.05 105.79 12.41%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 37.60 37.37 40.00 (0.62%)

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 220.48 221.56 219.26 0.49%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 24.00 117.67 54.19 390.27%

งบลงทนุเบกิจา่ย 17.00 93.39 41.82 449.35%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 70.83% 79.37% 77.16% 12.05%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 6.49% 3.64% 6.32%

ROE 31.68% 16.01% 22.00%

D/E (เทา่) 3.88 3.40 2.48

Net Profit Margin 15.79% 9.30% 16.19%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน 
- อ.ส.พ. มีงบประมาณที่จ ากัดจากการเป็นรัฐวสิาหกจิในกลุ่มที่รัฐบาลใหก้ารสนับสนุน

งบประมาณส าหรับการด าเนินงานในองค์กรทัง้หมด จงึสง่ผลให ้อ.ส.พ. ยังไม่สามารถ
พัฒนาและเสรมิสรา้งองคป์ระกอบของสวนพฤกษศาสตรแ์ละพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
พืน้ฐานทีส่ าคัญขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

- อ.ส.พ. ประสบปัญหาขาดอัตราก าลังของนักวจัิยและนักวิชาการดา้นพฤกษศาสตร ์ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจที่ไดร้ับมอบหมาย รวมทัง้ ขาดบุคลากรดา้น
การตลาดและประชาสัมพันธ ์เพื่อสนับสนุนการสรา้งความเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว 
นอกจากนี ้การก าหนดบคุลากรส าหรับต าแหน่งงานยังไม่ตรงตามความรูค้วามสามารถและ
ความเชีย่วชาญทีแ่ทจ้รงิของบคุลากร 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
- อ.ส.พ. ควรจัดใหม้กีารศกึษาและวเิคราะหโ์ครงสรา้งอัตราก าลังทีเ่หมาะสม เพือ่ก าหนดจ านวนบุคลากรที่

ทคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีเ่พยีงพอและตรงกับทศิทางการพัฒนาขององคก์รในอนาคต 
โดยเฉพาะนักวจัิย นักวชิาการ รวมถงึบคุลากรดา้นการตลาดและการประชาสมัพันธ ์

- อ.ส.พ. ควรน าแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทของ อ.ส.พ. ทีก่ าหนดทศิทางระยะยาวขององคก์าร เพื่อ
ไปสูก่ารเป็นสวนพฤกษศาสตรช์ัน้น าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มาด าเนนิการใหบ้รรลุตามเป้าประสงคแ์ละ
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

- อ.ส.พ. ควรเนน้สรา้งความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทีม่ปีระสบการณ์
ความรูแ้ละความสามารถในดา้นต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง และประสานเพื่อขอการสนับสนุน
ทรัพยากรทัง้ดา้นการเงนิและไมใ่ชก่ารเงนิทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาองคก์ารตามแผนแม่บทฯ 
ทีก่ าหนด 

ผูจ้ดัท ำ:  นางสาวสกลสภุา  ออ๋งสวุรรณ 
ส ำนกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางสาวสธุารรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7   ตอ่ 2220 
วนัทีจ่ดัท ำ : 9 มกราคม 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• โครงการสรา้งเครอืขา่ยการวจัิยและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
• พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูด้า้นทรัพยากรพชื และสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ในและตา่งประเทศ 
• ตอ่ยอดองคค์วามรูด้า้นพรรณไมใ้หเ้กดิประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการหารายไดแ้ละสามารถพึง่พาตนเองไดม้ากขึน้ 
• ขยายและพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ใหม้ีนวัตกรรมและใชเ้ทคโนโลยีทันสมัย เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดความรู ้                          

ทางดา้นพฤกษศาสตร ์ 
• การอนุรักษ์ ศกึษา วจัิยและใหบ้รกิารความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพ 

สำขำทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 
องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

รำ่งรำยงำสรุปผลกำรประเมนิของ อ.ส.พ. ปีบญัช ี2559 

ฐานะทางการเงนิของ อ.ส.พ. ปี 2559 
 โครงสรา้งรายไดร้วม ประกอบดว้ยเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล จ านวน 219.26 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 88.94 รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 22.57 หรือคดิเป็นรอ้ยละ 9.11 
รายไดห้ลกัของ อ.ส.พ. มาจากเงนิอดุหนุนจากทางรัฐบาลรองลงมาคอื รายไดจ้ากการ
เขา้ชมสวน 

 
รายงานผลการด าเนนิงานของ อ.ส.พ. ปีบญัช ี2559 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 2.8468(คะแนนเบือ้งตน้)  
 ดา้นนโยบาย อ.ส.พ.ด าเนินการเบกิจ่ายงบลงทุนไดต้ ่ากว่าเป้าหมาย อ.ส.พ.มกีาร
จัดท าแผนแมบ่ทและแผนงานประจ าปีในการพฒันาเพิม่เสรมิสรา้งให ้อ.ส.พ.เป็นแหลง
เรียนรู ้แต่ยังไม่สามารถระบุองคป์ระกอบหลักทีมุ่่งเนน้ในการด าเนินการพัฒนาในปี 
2558 อ.ส.พ.สามารถจัดท าแผนงานและด าเนนิการตามแผนในการจัดเก็บพรรณไมไ้ด ้
แลว้เสร็จและมกีารด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ดา้นการด าเนนิงาน อ.ส.พ.มกีารด าเนนิงานตามภารกจิขององคก์ร ผา่นทางการอนุรักษ์
พรรณไมใ้กลสู้ญพันธุ์ใหอ้ยู่อย่างยั่งยืน โดยมีการวางแนวทางและรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานและเผยแพรใ่หก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในองคก์รรวมถงึมกีารด าเนนิการในการ
ขยายพันธุ์ไม ้การเผยแพร่ผลงานวชิาการและการน าผลงานทางพฤกษศาสตร์ไป
ถา่ยทอดใหเ้กดิประโยชน์ในเชงิสังคมและเชงิพาณิชย ์ขยายกลุม่ผูเ้ขา้ถงึความรูท้าง
พฤกษศาสตรผ์า่นกจิกรรมการใหค้วามรูแ้ละผูเ้ขา้เยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร ์

 อ.ส.พ. ประสบปัญหาดา้นอัตราก าลังของนักวจัิยและนักวชิาการดา้นพฤกษศาสตร ์       
ทีไ่มเ่พยีงพอส าหรับสนับสนุนการด าเนนิงานตามพนัธกจิทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 ปัญหาสมองไหลและการขาดแคลนนักวจัิยและนักวชิาการดา้นพฤกษศาสตร ์ ขาดนัก
ประชาสัมพันธแ์ละการตลาด  โดยเฉพาะในดา้นพฤกษศาสตรซ์ ึง่ปัจจุบันเป็นสาขาที่
ชาดแคลนของประเทศ โดยที่ค่าตอบแทนในปัจจุบันยังไม่จูงใจใหบุ้คลากรเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานและรักษาบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและความช านาญ
ไวก้บัองคก์ารฯ ได ้

  ขาดทีป่รกึษาดา้นการปรบัปรงุโครงสรา้งและอตัราก าลงัขององคก์ารสวนพฤกษศาสตร์
ใหร้องรับภารกจิทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ 

 

หมำยเหต ุ: ผลการประเมนิเบือ้งตน้ประจ าปี 2559 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 2558 2559

เงนิเดอืน คา่จา้ง 59.27       60.76       

คา่ตอบแทน 47.78       45.02       

คา่สาธารณูปโภค 8.12         8.15         

คา่ใชส้อย 38.01       34.34       

คา่วสัดุ 26.18       26.04       

รวม 179.37     174.31     

หน่วย : ลา้นบาท

              Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59     

                                         

 .          
126,904 156,269 48,158 58,534 389,865 

                                    

                .         
5,139 3,758 2,701 2,041 13,639 

                      .      24,185 26,610 21,005 25,132 96,932 

                       .        777 569 1,345 1,501 4,192 

                        .        - - - - - 

    157,005 187,206 73,209 87,208 504,628 

 

จ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมสวนพฤกษศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2559  (รายแหง่) 

หน่วย : ลา้นบาท

รายได้ 2558 2559

รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 221.56    219.26    

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 13.11      22.44      

รายไดอ่ื้น (ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและรายไดอ่ื้น) 4.43        4.69        

รายได้รวม 239.10    246.39    

คะแนนทีไ่ด ้
2. ผลกำรด ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ 40

4.7500

      2.1 กำรด ำเนนิงำนเพือ่เสรมิสรำ้งให ้อ.ส.พ. เป็นแหลง่เรยีนรู ้

            เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบกำรบรหิำรจดักำรดำ้นพฤกษศำสตร์

เทยีบเทำ่สำกล

14
5.0000

       2.2 กำรถำ่ยทอดงำนวชิำกำรและโครงกำรวจิยัดำ้น

พฤกษศำสตรใ์นระดบัสำกล

7
5.0000

       2.3 กำรใหบ้รกิำรควำมรูด้ำ้นพฤกษศำสตรแ์กก่ลุม่เป้ำหมำย 7
5.0000

       2.4 กำรน ำผลงำนดำ้นพฤกษศำสตรข์อง อ.ส.พ. ไปใช้

ประโยชน์

            เชงิพำณชิยแ์ละเชงิสงัคม

7
5.0000

                ● จ ำนวนผลงำนดำ้นพฤกษศำสตรข์อง อ.ส.พ. ทีถ่กู

                    น ำไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพำณชิย์

3.5
5.0000

                ● จ ำนวนผลงำนดำ้นพฤกษศำสตรข์อง อ.ส.พ. ทีถ่กู

                    น ำไปใชป้ระโยชนเ์ชงิวชิำกำร

3.5
5.0000

       2.5 จ ำนวนควำมรว่มมอืกบัเครอืขำ่ยพนัธมติรท ัง้ทำงภำครฐั

และเอกชนเพือ่สนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำ

5
3.0000

ผลกำรด ำเนนิงำนโดยรวมของ องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร (์ต.ค.58 - ก.ย.59)


