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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

อ.ส.พ. ยังไม่สามารถเทยีบเคยีงไดก้ับสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล 
เช่น ระบบหอพรรณไม ้ศูนย์ขอ้มูล และหอ้งสมุด การจัดเก็บจ านวน
ตัวอย่างพรรณไมท้ี่สามารถอา้งอิงไดใ้นจ านวนที่เพียงพอ ซึ่งเป็น
อุปสรรคส าคัญที่ท าให ้อ.ส.พ. ยังไม่สามารถเป็นองค์กรชัน้น าดา้น
พฤกษศาสตรใ์นภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้ามวสิัยทัศน์ทีก่ าหนด
ไว ้หากไม่ปรับปรุงระบบจัดการใหด้ีและการสนับสนุนทางวชิาการให ้
เพียงพอ และการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นขัน้ตอน จะท าให ้อ.ส.พ. 
เป็นองคก์รชัน้น าดา้นพฤกษศาสตร์ของภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ท าไดย้าก 
 

  ปัจจุบัน อ.ส.พ. มีสวนพฤกษศาสตร์ที่ประกอบดว้ย ศูนย์พฤกษศาสตร ์                  
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ และในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ  
สวนพฤกษศาสตร์บ า้นร่มเกลา้ พิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ระยอง  
สวนพฤกษศาสตรข์อนแกน่  สวนพฤกษศาสตรพ์ระแมย่า่ 

อ.ส.พ. เปิดนิทรรศการ “มหัศจรรยแ์ห่งพรรณพืช ความแตกต่างอย่างสมดุล” 
แบง่ออกเป็น 4 โซน ไดแ้ก ่โซนที ่1 แตกตา่งอย่างสมดลุ ความสมัพันธ ์ของ
สิง่มชีวีติทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้พชืและแมลง แตม่คีวามผูกพันกันอย่างสมดลุ โซน
ที ่2 เธอเห็นฉันไหม การพรางตวัของสิง่มชีวีติเมือ่ชว่งเวลา ทีต่า่งกัน แตอ่ยู่ใน
ระบบนเิวศเดยีวกัน โซนที ่3 สสีนัพรรณไม ้พบกับความน่าอัศจรรย ์ของเซลล์
พืช การสังเคราะห์แสงและความหลากหลายของพรรณพืช และโซนสุดทา้ย 
มหัศจรรยพ์รรณพชื สมัผัสความสวยงามของพรรณพชื กับภาพ 3 มติ ิเสมอืน
เราเป็นสว่นหนึง่ของภาพนัน้  ๆ

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

สงักดั : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
รกัษาการประธานกรรมการ : นางสาวอานุสรา  จติตม์ติรภาพ 

กรรมการผูแ้ทน กค. : นางสาวเยาวนุช วยิาภรณ์ 
ผูอ้ านวยการ : นางสญุาณี  เวสสบตุร 
CFO:  นายประมขุ  เพ็ญสตุ 
จ านวนพนกังาน:  544  คน  
Website : www.qsbg.org 

  

ทีม่า :  งบการเงนิของ อ.ส.พ. ปี 2558 ทีย่ังไมไ่ดร้ับรองจาก สตง. และงบการเงนิเบือ้งตน้ 
          ไตรมาส 2 ปี 2559 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

 

 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD :   เป็นสวนพฤกษศาสตรช์ัน้น าในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ก าไรจากการด าเนนิงาน 

คา่ใชจ้า่ยพนกังาน VS คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

ทีม่า : งบการเงนิไตรมาส 2 ปี 2559 เบือ้งตน้ทีย่ังไมไ่ดรั้บรองจาก สตง.   

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปีงบประมาณ Year x-3 Year x-2 Year x-1 Year x-1 Year x
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 179.60 179.60 304.91 69.77% 179.60 304.91 69.77% 251.88 21.05%

สนิทรัพย์รวม 599.77 599.77 698.86 16.52% 599.77 698.86 16.52% 669.12 4.44%

หนีส้นิรวม 458.34 458.34 544.89 18.88% 458.34 544.89 18.88% 519.94 4.80%

ทนุรวม 141.42 141.42 153.96 8.87% 141.42 153.96 8.87% 149.17 3.21%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 71.42 71.42 83.96 17.56% 71.42 83.96 17.56% 79.17 6.05%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 12.97 8.16 21.05 157.97% 4.14 11.65 181.40% 9.54 22.12%

รายไดร้วม 238.98 98.97 120.48 21.73% 50.28 63.89 27.07% 55.20 15.74%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 179.36 74.37 88.30 18.73% 38.72 49.24 27.17% 37.11 32.69%

คา่ใชจ้า่ยรวม 216.74 92.41 108.05 16.92% 47.63 59.06 24.00% 47.56 24.18%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (166.39) (66.21) (67.25) 1.57% (34.58) (37.59) 8.70% (27.57) 36.34%

EBITDA (126.77) (48.20) (47.54) -1.37% (25.70) (27.80) 8.17% (6.12) 354.25%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 22.24 6.56 12.43 89.48% 2.65 4.83 82.26% 7.64 -36.78%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 107.05 45.44 54.32 19.54% 23.41 28.35 21.10% 25.62 10.66%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 37.37 18.01 19.71 9.44% 8.88 9.79 10.25% 10.45 -6.32%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 221.56 88.84 97.25 9.47% 45.58 51.01 11.91% 44.94 13.51%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 117.00 73.89 40.62 30.82 6.80 33.78

งบลงทนุเบกิจา่ย 93.39 49.63 19.74 21.98 5.61 10.34

อัตราการเบกิจา่ย (%) 79.82% 67.17% 48.60% 71.32% 82.50% 30.61%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 3.71% 2.19% 3.56% 1.77% 2.76% 4.57%

ROE 15.73% 9.28% 16.15% 7.50% 12.55% 20.49%

D/E (เทา่) 3.24 3.24 3.54 3.24 3.54 3.49

Net Profit Margin 9.31% 6.63% 10.32% 5.27% 7.56% 13.84%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุการด าเนนิงาน 
- อ.ส.พ. มงีบประมาณทีจ่ ากัดจากการเป็นรัฐวสิาหกจิในกลุ่มทีร่ัฐบาลใหก้ารสนับสนุน

งบประมาณส าหรับการด าเนนิงานในองคก์รทัง้หมด จงึสง่ผลให ้อ.ส.พ. ยังไมส่ามารถ
พัฒนาและเสรมิสรา้งองคป์ระกอบของสวนพฤกษศาสตร์และพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการพืน้ฐานทีส่ าคญัขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

- อ.ส.พ. ประสบปัญหาขาดอัตราก าลังของนักวจัิยและนักวชิาการดา้นพฤกษศาสตร ์ 
เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานตามพันธกจิทีไ่ดร้ับมอบหมาย รวมทัง้ ขาดบคุลากรดา้น
การตลาดและประชาสมัพนัธ ์เพือ่สนับสนุนการสรา้งความเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว 
นอกจากนี้ การก าหนดบคุลากรส าหรับต าแหน่งงานยังไมต่รงตามความรูค้วามสามารถ
และความเชีย่วชาญทีแ่ทจ้รงิของบคุลากร 

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

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีเ่พยีงพอและตรงกับทศิทางการพัฒนาของ
องคก์รในอนาคต โดยเฉพาะนักวจัิย นักวชิาการ รวมถงึบคุลากรดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์

- อ.ส.พ. ควรน าแผนงาน/โครงการตามแผนแมบ่ทของ อ.ส.พ. ทีก่ าหนดทศิทางระยะยาวขององคก์าร 
เพือ่ไปสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชัน้น าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มาด าเนินการใหบ้รรลุตาม
เป้าประสงคแ์ละกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

- อ.ส.พ. ควรเนน้สรา้งความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทีม่ปีระสบการณ์ความรูแ้ละ
ความสามารถในดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง และประสานเพือ่ขอการสนับสนุนทรัพยากรทัง้ดา้นการเงนิและ
ไมใ่ชก่ารเงนิทีจ่ 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 : 3 สงิหาคม 2559 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
• การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กล้วยไม้ดอกหอมเพือ่เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการศึกษาองค์ประกอบเคมีทางชีวภาพพืชกลุ่ม

มหาหงษ์เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องส าอาง 
• พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 2 แห่งจากการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านพฤกษศาสตร์ 
• จัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการสร้างความร่วมมือ กลไก ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านพืช

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
• ประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติ) พืชวงศ์ขิง-ข่าครั้งที่7 และงานมหกรรมขิง-ข่าโลกครั้งที่1 ต่อยอดงานอนุรักษ์สู่การพัฒนาศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ 

สาขาทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

ฐานะทางการเงนิของ อ.ส.พ. ไตรมาส 2 ปี 2559 มสีนิทรัพยห์มนุเวยีนประเภทเงนิ
สดเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558  จ านวน125.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
69.77 สว่นสนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้จ านวน 99.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.52 
ปัจจัยหลักมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ขณะที่รายจ่ายมีอัตราที่ลดลงจาก 
ไตรมาส 2 ปี 2558 โดยค่าใชจ้่ายรวมเพิม่ขึน้ จ านวน 11.43 ลา้นบาทส่วนหนี้สนิ
รวมเพิม่ขึน้จ านวน 86.55 ลา้นบาท และทุนรวมเพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่2 ปี 2558 
จ านวน 12.54 ลา้นบาท 
 โครงสรา้งรายไดร้วม ประกอบดว้ยเงนิอดุหนุนจากรัฐบาลจ านวน 51.01 ลา้นบาท
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.84 รายไดจ้ากการเขา้ชมสวนจ านวน 7.19 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 11.11  ส่วนที่เหลือเป็นรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 5.69 ลา้นบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 8.9  โดยรายไดห้ลักของ อ.ส.พ. มาจากเงนิอุดหนุนจากทาง
รัฐบาลรองลงมา คอื รายไดจ้ากการเขา้ชมสวน ซึง่อัตราการเขา้ชมสวนมปีรมิาณ
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขายและ 
มกีารประชาสัมพันธ์ทีด่ ีรายไดจ้ากการขายสนิคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่าย
สนิคา้รับฝากขาย เป็นตน้ 

 
 ผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ไตรมาส 2 ปี 2558 รายไดจ้ากการด าเนินงาน
เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 7.51 ลา้นบาท ขณะที่ค่าใชจ้่ายจาก 
การด าเนนิงานเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 10.52 ลา้นบาท 

รายงานสรปุผลการประเมนิของ อ.ส.พ. ปีบญัช ี2558 

หน่วย : ล้านบาท 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน ผลการด าเนิน

1. การด าเนินการตามนโยบาย 2.8762

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 4.5972

3. การบริหารจดัการองคก์ร 2.7914

ภาพรวม 3.5865

การประเมนิผลการด าเนินงาน

ตารางแสดงผลการประเมนิของ อ.ส.พ. ปีบัญชี 2558

รายได้ Q2/58 Q2/59

รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 45.58 51.02

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 4.14 11.65

รายไดอ่ื้น (ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและรายไดอ่ื้น ) 0.83 1.18

รายได้รวม 54.61 63.85

ค่าใช้จ่าย Q2/58 Q2/59

เงินเดือน คา่ตอบแทน 23.41 28.35

คา่ใช้สอย 8.12 10

คา่วสัดุ 5.33 9.08

คา่เส่ือมราคา 8.88 9.79

ค่าใช้จ่ายรวม 45.74 57.22


