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  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 อ.ส.พ. ควรก ำหนดทิศทำงหรือเป้ ำหมำยที่ ชัดเจน 
ในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ และกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น  ๆ
เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนในองค์กำรเป็นไป 
อย่ำงบูรณำกำร และสะทอ้นถงึจุดเด่นของ อ.ส.พ. ทีแ่ตกต่ำง
จำกสวนพฤกษศำสตร์อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
อยำ่งเป็นรปูธรรม 

  

ทีม่ำ :  งบกำรเงนิของ อ.ส.พ. ไตรมำส 1 ปี 2560 เบือ้งตน้ ยังไมไ่ดร้ับกำรรบัรองจำก สตง.  

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
 

 

 

องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

SOD :   เป็นสวนพฤกษศำสตรช์ัน้น ำในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน VS คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิปี 2559 เป็นงบกำรเงนิเบือ้งตน้ทีย่ังไมไ่ดรั้บรองจำก สตง.   

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน VS รำยไดร้วม 

หน่วย : ลำ้นบำท 

หน่วย : ลำ้นบำท 

•ตอบสนองกำรด ำเนินงำนนโยบำยรัฐบำล  กำรพัฒนำและส่งเสรมิกำรใชป้ระโยชน์
จำกวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีกำรวจัิยและพัฒนำและนวัตกรรม  กำรศกึษำวจัิยและ
พัฒนำองค์ควำมรูท้ำงดำ้นพืชและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ โดยจ ำแนกได ้4 
กจิกรรม ดังนี ้ส ำรวจและรวบรวมขอ้มูล ด ำเนนิกำรส ำรวจและจัดท ำตัวอย่ำงพรรณไม ้
ในประเทศไทย โดยเฉพำะ ในพื้นที่เขำหินปูนภำคเหนือ จ.สุโขทัย, เชียงรำย, 
ล ำปำง/ส ำรวจพรรณไมใ้นภำคตะวันออก/ 
•ศกึษำและทบทวนอนุกรมวธิำนพืชบำงวงศข์องประเทศไทย/ศกึษำพฤกษศำสตร์
พื้นฐำนของกลุ่มชำตพิันธุ์/ศึกษำควำมหลำกหลำย ของแมลงและหิ่งหอ้ย โดย
ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรรวบรวมตัวอย่ำงพรรณไม ้ 
•ศกึษำวจัิยเพือ่กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำต ิด ำเนินกำร 2 โครงกำร คอื 
โครงกำรอนุรักษ์กลว้ยไมแ้บบบูรณำกำร/โครงกำรฟ้ืนฟูประชำชนของพรรณไมท้ี่
เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์  ศกึษำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ ด ำเนินกำร 2 โครงกำร คือกำร
ปรับปรุงสำยพันธุเ์พือ่พัฒนำศักยภำพดำ้นเศรษฐกจิ (กลว้ยไมด้อกหอม) และศกึษำ
องค์ประกอบทำงเคมีฤทธิ์ทำงชีวภำพ (พืชกลุ่มมหำหงษ์ เพื่อพัฒนำเป็น
เครือ่งส ำอำง บรหิำรจัดกำรงำนวจัิย เพือ่กำรดูแลหอ้งปฏบัิตกิำรและกำรตรวจสอบ
รับรองสิง่แวดลอ้ม ISO14001 
• ปี 2560 องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์มกีำรปรับปรงุฐำนขอ้มลู กำรด ำเนนิกำรรวบรวม
พันธุพ์ชืไทย เพือ่เป็นกำรอนุรักษ์ไวเ้ป็นแหลง่ส ำรองพันธุกรรมพชืและมกีำรศกึษำ
พัฒนำกำรสง่เสรมิใหม้กีำรใชป้ระโยชนอ์ย่ำงย่ังยนืของพชื 3 กลุม่ทีส่ ำคัญของ
ประเทศ ประกอบดว้ย  กลว้ยไม ้จ ำนวน 490 ชนดิ จำกทีม่อียูใ่นประเทศไทย 1,200 
คดิเป็น  รอ้ยละ 41  ขงิ-ขำ่ จ ำนวน 150 ชนดิ จำกทีม่อียูใ่นประเทศไทย 300 ชนดิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 50 และไมห้ำยำกทีเ่สีย่งตอ่กำรสญูพันธุ ์52 ชนดิ จำกทีม่อียูใ่น
ประเทศไทย 1,200  ชนดิ คดิเป็นรอ้ยละ 4.33 

 

หน่วย : ลำ้นบำท 

สงักดั : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธำนกรรมกำร : นำงปัจฉมิำ ธนสนัต ิ
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำงสำวเยำวนุช วยิำภรณ์ 
รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำร : นำยภรำดร หอมแยม้ 
CFO:  นำยประมขุ  เพ็ญสตุ 
จ ำนวนพนกังำน:  544  คน  
Website : www.qsbg.org 

2557 2558 2559 %Chg Q1/59 Q1/60 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 150.80 179.51 231.27 28.83% 251.88 300.91 16.29%

สนิทรัพย์รวม 584.44 610.60 631.54 3.43% 669.12 699.89 4.60%

หนีส้นิรวม 464.80 471.76 450.11 (4.59%) 519.94 500.07 (3.82%)

ทนุรวม 119.64 138.83 181.43 30.68% 149.17 199.82 33.95%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 49.64 68.83 111.43 61.89% 79.17 80.99 2.29%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 16.69 12.97 12.99 0.19% 9.54 13.11 37.46%

รำยไดร้วม 240.04 227.50 238.98 5.04% 55.20 59.08 7.03%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 164.54 169.93 179.37 5.56% 37.11 38.83 4.63%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 202.14 206.98 216.74 4.72% 47.56 48.60 2.20%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (147.84) (156.96) (166.38) 6.00% (27.57) (25.72) (6.72%)

ดอกเบีย้จำ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EBITDA (110.24) (119.92) (126.38) 5.38% (17.12) (15.95) (6.85%)

ก ำไร(ขาดทนุ)สทุธิ 37.90 20.53 22.23 8.30% 7.645 7.645 0.00%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 95.23 99.38 105.79 6.45% 25.62 26.32 2.73%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 37.60 37.04 40.00 7.99% 10.45 9.77 (6.51%)

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 220.48 210.24 219.26 4.29% 44.94 45.65 1.58%

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 24.00 117.00 54.19 33.78 16.26

งบลงทนุเบกิจำ่ย 17.00 93.39 41.82 10.34 0.97

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 70.83% 79.82% 77.17% 30.61% 5.97%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 6.49% 3.36% 3.52% 1.14% 1.09%

ROE 31.68% 14.78% 12.25% 5.12% 3.83%

D/E (เทำ่) 3.88 3.40 2.48 3.49 2.50

Net Profit Margin 15.79% 9.02% 9.30% 13.85% 12.94%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน 
- อ.ส.พ. มีงบประมำณที่จ ำกัดจำกกำรเป็นรัฐวสิำหกจิในกลุ่มที่รัฐบำลใหก้ำรสนับสนุน

งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในองคก์รทัง้หมด จงึสง่ผลให ้อ.ส.พ. ยังไมส่ำมำรถพัฒนำ
และเสรมิสรำ้งองคป์ระกอบของสวนพฤกษศำสตรแ์ละพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรพืน้ฐำนที่
ส ำคัญขององคก์รไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

- อ.ส.พ. ประสบปัญหำขำดอัตรำก ำลังของนักวิจัยและนักวิชำกำรดำ้นพฤกษศำสตร ์ 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิที่ไดร้ับมอบหมำย รวมทัง้ ขำดบุคลำกรดำ้น
กำรตลำดและประชำสัมพันธ ์เพื่อสนับสนุนกำรสรำ้งควำมเตบิโตของรำยไดใ้นระยะยำว 
นอกจำกนี้ กำรก ำหนดบุคลำกรส ำหรับต ำแหน่งงำนยังไม่ตรงตำมควำมรูค้วำมสำมำรถและ
ควำมเชีย่วชำญทีแ่ทจ้รงิของบคุลำกร 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
- อ.ส.พ. ควรจัดใหม้กีำรศกึษำและวเิครำะหโ์ครงสรำ้งอตัรำก ำลังทีเ่หมำะสม เพือ่ก ำหนดจ ำนวนบุคลำกรทีท่ี

ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ที่เพียงพอและตรงกับทศิทำงกำรพัฒนำขององคก์รในอนำคต 
โดยเฉพำะนักวจัิย นักวชิำกำร รวมถงึบคุลำกรดำ้นกำรตลำดและกำรประชำสมัพันธ ์

- อ.ส.พ. ควรน ำแผนงำน/โครงกำรตำมแผนแมบ่ทของ อ.ส.พ. ทีก่ ำหนดทศิทำงระยะยำวขององคก์ำร เพื่อไปสู่

กำรเป็นสวนพฤกษศำสตรช์ัน้น ำในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มำด ำเนนิกำรใหบ้รรลุตำมเป้ำประสงคแ์ละกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้

- อ.ส.พ. ควรเนน้สรำ้งควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ที่มีประสบกำรณ์
ควำมรูแ้ละควำมสำมำรถในดำ้นตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง และประสำนเพือ่ขอกำรสนับสนุนทรัพยำกร
ทัง้ดำ้นกำรเงนิและไมใ่ชก่ำรเงนิทีจ่ ำเป็นตอ่กำรพัฒนำองคก์ำรตำมแผนแมบ่ทฯ ทีก่ ำหนด 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรพืช และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

• ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากข้ึน 

• ขยายและพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ให้มีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอด ความรู้                           

ทางด้านพฤกษศาสตร์  

• การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ 

สำขำทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 

องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

ฐำนะทำงกำรเงนิของ อ.ส.พ. ไตรมำส 1 ปี 2560 
 โครงสรำ้งรำยไดร้วม  
ประกอบดว้ยเงนิอดุหนุนจำกรัฐบำล จ ำนวน 45.65 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.48 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 13.11 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.25 รำยไดห้ลกัของ อ.ส.พ. มำ
จำกเงนิอดุหนุนจำกทำงรัฐบำลรองลงมำคอื รำยไดจ้ำกกำรเขำ้ชมสวน 
 
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ อ.ส.พ. ปีบญัช ี2559 
โดยภำพรวมอยูใ่นระดบั 2.6353(คะแนนเบือ้งตน้)  
• อ.ส.พ. ควรเร่งรัดด ำเนินกำรสรรหำนักวจัิยดำ้นพฤกษศำสตร์ใหม้ีจ ำนวนเพิม่ขึ้น 
เนือ่งจำกเป็นบคุลำกรหลักทีจ่ะด ำเนนิงำนใหบ้รรลตุำมวัตถปุระสงคข์ององคก์รและมี
มำตรกำรพัฒนำระบบแรงจูงใจเพื่อรักษำนักวจัิยทำงพฤกษศำสตร์ใหคู้่กับองค์กร 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมแผนพัฒนำระบบกำรสรรหำและรักษำนักวจัิยทำงพฤกษศำสตร ์
ประจ ำปี 2560-2564 ทีก่ ำหนดไว ้ 
• อ.ส.พ. ควรพิจำรณำทบทวนแผนกำรพัฒนำธุรกิจ และประชำสัมพันธ์สวน
พฤกษศำสตร์ในภูมภิำคใหเ้ป็นทีรู่จั้ก เพือ่ใหเ้ป็นศนูยก์ำรถ่ำยทอดควำมรูเ้สรมิสรำ้ง
จติส ำนกึดำ้นอนุรักษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิ   ในภมูภิำคตำ่งๆ ของประเทศไทย และเพิม่
จ ำนวนผูเ้ขำ้เยีย่มชมสวนพฤษศำสตร ์
• อ.ส.พ. ควรเร่งรัดด ำเนนิกำรสรรหำผูบ้รหิำรสูงสดุเพือ่ใหก้ำรบรหิำรงำนของ อ.ส.พ. 
สำมำรถด ำเนนิไปไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง และเป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้
• อ.ส.พ. ควรมกีำรจัดท ำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคัญของ อ.ส.พ. อย่ำงชัดเจน 
และสำมำรถน ำไปปฏบิตัอิยำ่งเป็นรปูธรรม เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มบคุลำกรทีม่ศีักยภำพ
ใหส้ำมำรถสบืทอดต ำแหน่งไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 
• กำรบรหิำรแผนลงทุนประจ ำปี 2559 ของ อ.ส.พ. มผีลกำรเบกิจ่ำยงบลงทุนต ่ำกว่ำ
เป้ำหมำยมำก ทัง้ผลกำรเบกิจำ่ยในภำพรวมทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปีและควำมสำมำรถใน
กำรเบกิจำ่ยตำมแผนกำรเบกิจำ่ยในรำยไตรมำส ดงันัน้ คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ 
อ.ส.พ. ควรก ำกบัและตดิตำมผลกำรเบกิจ่ำงบลงทนุทัง้ภำพรวมกำรเบกิจ่ำยทีเ่กดิขึน้
จรงิในชว่งปีและควำมสำมำรถในกำรเบกิจำ่ยตำมแผนกำรเบกิจำ่ยในรำยไตรมำสอย่ำง
ใกลช้ดิ เพือ่ใหส้ำมำรถเบกิจำ่ยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 

ผูจ้ดัท ำ:  นำงสำวสกลสภุำ  ออ๋งสวุรรณ 
ส ำนกั : กองพฒันำรัฐวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำรรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7   ตอ่ 2220 
วนัทีจ่ดัท ำ :  17พฤษภำคม 2560 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

1. การด าเนินการตามนโยบาย

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

3. การบริหารจดัการองคก์ร

ปรับลดคะแนนรวมเทา่กบั0.9คะแนน

เน่ืองจากน าส่งร่างบนัทึกขอ้ตกลงประจ าปี

บญัชี2559 ล่าช้า

ภาพรวม

การประเมนิผลการด าเนินงาน

ตารางแสดงผลการประเมนิของ อ.ส.พ. ปีบัญชี 2559

ผลการด าเนินงาน

2.6105

4.7500

2.8075

2.6353

-0.9000

รายได้ Q1/59 Q1/60 ร้อยละ

รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 44.94 45.65 77.48

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 9.93 13.11 22.25

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 0.32 0.16 0.27

รายได้รวม 55.19 58.92 100.00

ผูเ้ย ีย่มชม  Q1/59 ผูเ้ย ีย่มชม Q1/60

(ต.ค.-ธ.ค.58) (ต.ค.-ธ.ค.59)

สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จ

พระนางเจา้สริกิติ ิ์

จ.เชยีงใหม่

สวนพฤกษศาสตรบ์า้นรม่เกลา้

 พษิณุโลก ในพระราชด าร ิ 

จ.พษิณุโลก

5,139 6,960

สวนพฤกษศาสตรร์ะยอง

จ.ระยอง

สวนพฤกษศาสตรข์อนแกน่

จ.ขอนแกน่

สวนพฤกษศาสตรพ์ระแมย่า่

จ.สโุขทัย

รวม 157,005 237,515

777 968

- -

สวนพฤกษศาสตร์

126,904 207,347

24,185 22,240


