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1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

1) ตวัชีว้ดัตาม ก.พ.ร. ประมาณ 4.96

- จดุออ่น ความพงึพอใจในอทุยาน

- จดุแข็ง ความพงึพอใจบนพืน้ทีส่งู

- ความเสีย่ง การเบกิจา่ยงบประมาณ

- โอกาส จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและน าไปใชป้ระโยชน ์รายไดฯ้

2) ตวัชีว้ดั สงป.

- การเบกิจา่ยและผกูพนังบประมาณ และเงนิรายไดไ้มค่รบทกุ

รายการ 

- การเบกิจา่ยและผกูพนังบประมาณยงัไมถ่งึ 95% 



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

3) ผลงาน

• งานวจิยั

-Roadmap

- คูม่อืนกัวจิยั

- การสรปุผลการวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน/์จดสทิธบิตัร/

การปรบัปรงุระเบยีบ/การเผยแพรท่างวชิาการ

- ผูร้บัทนุอดุหนนุอยูใ่นวงแคบ บทบาทภาคเอกชนนอ้ย



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

- การเบกิจา่ยลา่ชา้ แผนงานไมส่อดคลอ้งกบัแผนการเบกิจา่ย

- การวจิยัดา้นสงัคมและการรองรบัการเปลีย่นแปลงไมม่เีป้าหมาย

ทีช่ดัเจน

- ขาดการเชือ่มโยงระหวา่งโครงการยอ่ยกบัโครงการหลกัและ

ระหวา่งโครงการและแผนงาน

- การพฒันานกัวจิยั



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

3) ผลงาน

• ผลงานพฒันา

- ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย

- พืน้ทีฝ่ิ่นมงีบเหลอืควรปรบัแผนใหเ้ร็วขึน้ หรอืกระจายไป

โครงการอืน่ 

- ยงัพบการใชส้ารเคมใีนบางพืน้ทีท่ ีส่ง่ผลผลติใหโ้ครงการหลวง

- เพิม่กจิกรรม/ชอ่งทางท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรเกีย่วกบัการ

แจง้เบาะแสการทจุรติ

- การใชส้ารสนเทศในการปฏบิตังิานวเิคราะหก์ารน าเสนอการ 

update ขอ้มลูยงัไมแ่พรห่ลาย



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

3) ผลงาน

• ผลงานยทุธศาสตรแ์ละแผน

- ขาดการดแูลความซ า้ซอ้นของงบประมาณภายในและระหวา่ง

ส านกั

- การศกึษาทีย่งัไมส่รปุ 

- รปูแบบการขยายพืน้ที่

- ยทุธศาสตรก์ารตลาด

- การปรบัปรงุระบบการน าเสนอผลงานทางเว็บไซต ์

- ตอ้งพัฒนาโปรแกรมใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ update ขอ้มลูไดเ้อง



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

3) ผลงาน

• ผลงานยทุธศาสตรแ์ละแผน (ตอ่)

- การสนบัสนนุการพฒันาองคค์วามรูท้างเว็บไซตแ์ละ Kiosk

- การจดัท าระบบและใชง้าน Video Conference 

- การสนบัสนนุผูบ้รหิารในการน าเสนอผลงาน

- เนน้การวเิคราะหแ์ละการน าเสนอ

- ตดิตามแผนบรูณาการกบัหนว่ยงาน



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

3) ผลงาน

• ผลงานการบรหิารจดัการ

- บคุลากรขาดทกัษะและความรูใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง และ

ผลประโยชนท์บัซอ้น

- ผูเ้สนอราคานอ้ยราย และซ า้ๆ รายเดมิ ท าใหแ้ขง่ขนันอ้ย

- การรายงานผลการตรวจครภุณัฑช์า้ (ตอ้งเสร็จ 30 ต.ค. ทกุปี)

- การใชร้ะบบสารเทศในการปฏบิตังิานนอ้ย



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

3) ผลงาน

• ผลงานการบรหิารจดัการ (ตอ่)

- การจดัท าแผนพฒันาบคุลากรไมช่ดัเจน

- การจดัการฝึกอบรมลา่ชา้ ตอ้งท า 50% ใน 30 ธค. 58

- การปรบัปรงุโครงสรา้ง วธิกีารปฏบิตังิานและอตัราก าลงั

- การท าแผนการจดัรถ

- การปรบัปรงุสวสัดกิาร



1. ผลการปฏบิตังิาน 2557

3) ผลงาน

• ผลงานอทุยานหลวงฯ 

- ผูเ้ขา้ชมบรรลเุป้าหมาย

- ความพงึพอใจตอ้งปรบัปรงุในกลุม่ผูม้าจดังาน

- ขาดการวางแผนการจดัซือ้จดัจา้งทีช่ดัเจน

- ขาดการสรปุแผนธรุกจิ

- รายไดย้งัไมบ่รรลเุป้าหมาย โดยเฉพาะจากการใหเ้ชา่พืน้ที่

พาณิชย์



2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั

1. การปกป้องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

- การเผยแพรพ่ระราชกรณียกจิ

- การรว่มงานกบัส านักงาน กปร. 

- น าหลกัการเขา้ใจเขา้ถงึและพัฒนารวมทัง้ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงไปปฏบิตัิ

2. การรกัษาความม ัน่คงของรฐัและการตา่งประเทศ

- การลดพืน้ทีฝ่ิ่น

- การลดการตดัไมท้ าลายป่า



2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั

3. การลดความเหลือ่มล า้ของสงัคม และการสรา้งโอกาสการเขา้ถงึ

บรกิารของรฐั

- การสรา้งความมัน่คงดา้นอาหาร

- การเพิม่รายได ้

- การสือ่สารกบัคนระดบัลา่งใหเ้ขา้ใจ



2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั

4. การศกึษาและเรยีนรู ้การทะนบุ ารงุศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม

- การสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิน่และการตอ่ยอด

- สรา้งคลงัสมองทอ้งถิน่

- การสง่เสรมิเยาวชน

- ศนูยเ์รยีนรูท้ีม่เีจา้หนา้ทีท่ีอ่ธัยาศยัดี

- พัฒนา Trainer 

- สมัมนาฝึกอบรมมวีตัถปุระสงคช์ดัเจน



2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั

5. การยกระดบัคณุภาพบรกิารดา้นสาธารณสขุ และสขุภาพของ

ประชาชน

- การจัดการสิง่แวดลอ้ม ขยะ/น ้าเสยี ดว้ยเทคโนโลยสีะอาด

- หมูบ่า้นสะอาด

- การตรวจคดักรองโลหติ

- การปลกูจติส านกึ

- สวสัดกิารชมุชน



2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั

6. การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ

- ความสมดลุระหวา่งการผลติและความตอ้งการ

- การจัดท าฐานขอ้มลู การใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่วางแผนการผลติ

- การเพิม่ศกัยภาพการผลติและการเพิม่มลูคา่

- การมสีว่นรว่มกบัภาคเอกชน

- การสนับสนุนสหกรณ์เป็นผูซ้ือ้และผูข้าย

- การจา้งงานในพืน้ที่



7. การสง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน

- การเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั 

- การลดตน้ทนุ การพัฒนาคณุภาพ

- การตลาด

- การผลติเมล็ดพันธุ์

2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั



8. การพฒันาและสง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

การวจิยัและพฒันา และนวตักรรม

- การพัฒนาขดีความสามารถบคุลากร

- การน าผลวจิัยไปใชป้ระโยชน์

- นวตักรรมใหม่

- การเตรยีมรับการเปลีย่นแปลง

2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั



9. การรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดลุ 

ระหวา่งการอนรุกัษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื

- การลดการบกุรกุป่าโดยคนอยูก่บัป่า

- การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ

- PES

- การลดสารเคมี

- การอนุรักษ์ดนิและน ้า

2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั



10. การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผน่ดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและ

การป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั

- ระวงัการทจุรติเป็นทีส่ดุ

- การท าแผนปฏบิตักิารตดิตามผลโดย ปปช.

- การอบรม

- การปลกูจติส านกึ

- การเพิม่ชอ่งทางการรอ้งเรยีน/อทุธรณ์

11. การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

- การปรับแกก้ฎระเบยีบทีล่า้สมยั

2. นโยบายของรฐับาล/ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถาบนั



3. เร ือ่งของนโยบายคณะกรรมการสถาบนั

1. การตลาดน าการผลติ

- ใหว้จัิยเรือ่งการตลาด ท ายทุธศาสตรก์ารตลาด

- การใชแ้ผนทีส่ ารวจทีด่นิรายแปลง ในการวางแผนการผลติและการตลาด โดย

ก าหนดเป้าหมายระดบัโครงการ ลุม่น ้า และสถาบนั

- การเพิม่มลูคา่ การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว การตลาด และ logistics

2. การวางแผนการขยายพืน้ที ่และการถา่ยโอนภารกจิ

- การก าหนดเป้าหมายการขยายพืน้ที ่เกณฑว์ดัความส าเร็จ และรปูแบบการโอน

- การสรา้งพันธมติรในการขยายงาน รว่ม กปร. และ อปท.

- การท างานในลกัษณะ เยีย่มเยอืน และระบบลุม่น ้า

3. เร ือ่งคณุภาพผลผลติ  อาหารปลอดภยั

- การสรา้งโรงคดับรรจ ุการสรา้งโรงเก็บวสัดกุารเกษตร การด าเนนิงานทกุขัน้ตอน

ตามระบบ GAP โดยเฉพาะ พืน้ทีท่ีส่ง่ผลติผลใหโ้ครงการหลวง

4. การใชร้ะบบสารสนเทศในการรายงาน การตดิตามงาน การวเิคราะห ์การวางแผน



รปูแบบการขยายผลโครงการหลวงเพือ่พฒันาพืน้ทีส่งู

ถา่ยทอดองคค์วามรู ้
และด าเนนิงาน

พฒันา

ถา่ยทอดองค์
ความรู ้

ลกัษณะการ
ด าเนนิงาน

ขยายผล
โครงการหลวง
(เขม้ขน้)

องคค์วามรู/้แนวทางการท างาน
ของโครงการหลวง

ขยายผล
โครงการหลวง

(เขม้ขน้+แกป้ญัหา
เฉพาะ)

รกัษน์ า้ “เพือ่พระแม่
ของแผน่ดนิ” 
(ประสานงาน+

เขม้ขน้)

ถา่ยทอดองคค์วามรู ้
โครงการหลวง และ

พฒันาศกัยภาพชุมชน
บนพืน้ทีส่งู

โครงการขยายผล
แบบเยีย่มเยอืน

โครงการ

พืน้ที ่หน่วยงานรอ้ง
ขอรับความชว่ยเหลอื

หน่วยงาน (ป.ป.ส.) 
ขอรับการสนับสนุนเพือ่
แกไ้ขปัญหาพืน้ทีป่ลกู

ฝ่ินซ ้าซาก

สมเด็จพระนางเจา้
สริกิติ ิฯ์ทรงมพีระราช
เสาวนียก์บัหน่วยงาน
ตา่งๆ ทีเ่ฝ้ารับเสด็จ 
ด าเนนิการแบบบรูณา
การเนน้ดแูลทรัพยากร

ฯ 
ป่าไม ้

การถา่ยทอดองคค์วามรู ้
โครงการหลวงผา่น
เครอืขา่ยคร ูศศช.
เพือ่ใหก้ารขยายผล
โครงการหลวง

ครอบคลมุพืน้ทีช่มุชน
บนพืน้ทีส่งูใหม้ากทีส่ดุ

การท างานบนพืน้ทีส่งู
ใหร้วดเร็ว และ

ครอบคลมุพืน้ทีส่งูให ้
มากทีส่ดุ

ไมม่เีจา้หนา้ทีป่ระจ า

เป้าหมาย
การพฒันา

น าองคค์วามรูโ้ครงการ
หลวงประยกุตใ์ชใ้ห ้

สอดคลอ้งกบัสภาพภมูิ
สงัคมเพือ่สรา้งรายได ้
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
สรา้งความเขม้แข็ง
ใหก้บัชมุชน อนุรักษ์

ทรัพยากรฯ 

ลดพืน้ทีป่ลกูฝ่ิน 
ถา่ยทอด และน าองค์
ความรูโ้ครงการหลวง

ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้ง
กบัสภาพภมูสิงัคมเพือ่
สรา้งรายได ้พัฒนา

คณุภาพชวีติ สรา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชน 
อนุรักษ์ทรัพยากรฯ

ลดการบกุรกุท าลายป่า 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟปู่าตน้น ้า 
และพัฒนาคณุภาพชวีติ

ถา่ยทอดองคค์วามรู ้
โครงการหลวง พัฒนา
คณุภาพชวีติเนน้ความ
มั่นคงดา้นอาหาร

ถา่ยทอดองคค์วามรู ้
โครงการหลวง 
แกปั้ญหาเรง่ดว่น

ความเป็นมา

การด าเนนิงานหลัก
ของสถาบนั

ด าเนนิงานรว่มกบั 
ป.ป.ส.รับงบประมาณ

จาก ป.ป.ส.

สถาบนัเป็นหน่วยงาน
ประสานการด าเนนิงาน
โดยมหีน่วยงานหลกัใน

แตล่ะจังหวดั

ถา่ยทอดองคค์วามรู ้
โดยผา่นเครอืขา่ย 

ศศช. 

ไมม่เีจา้หนา้ทีป่ระจ า
ด าเนนิงานผา่นตวัแทน
ของชมุชน/เกษตรกร

ตวัอยา่ง

จดุเดน่
ดา้นการ
ด าเนนิงาน

โครงการ
ความ

รว่มมอืกบั
กปร./ 

กรมสง่เสรมิ
ปกครอง
สว่น

ทอ้งถืน่/ 
กรมสง่เสรมิ
คณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม



3. นโยบายคณะกรรมการสถาบนั

5. การปรบัโครงสรา้งและอตัราก าลงัของสถาบนั ใหเ้หมาะสมกบัภาระงานและ

สรา้งขวญัก าลงัใจ ดแูลสวสัดกิารและความม ัน่คงใหก้บัเจา้หนา้ที่

6. การด าเนนิงานดว้ยระบบธรรมาภบิาล และป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

แผนปฏบิตั ิ:

- การจัดซือ้จัดจา้ง

- หลกีเลีย่งผลประโยชนท์ับซอ้น

7. อทุยานหลวงราชพฤกษ์

- เป็นศนูยส์าธติการแสดงนทิรรศการโครงการหลวงและ ศนูยศ์กึษา

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

- การสรา้งความมั่นคงดา้นน ้า

- การเชือ่มโยงกบัโครงการหลวงและสถาบนัฯ

- การใชพ้ลงังานและน ้าอยา่งประหยัด



ผูอ้ านวยการสถาบนั 

รองผูอ้ านวยการ(1)

หนว่ยตรวจสอบภายใน 
(3)

คณะกรรมการสถาบนัวจิยัและ
พฒันาพืน้ทีส่งู

คณะทีป่รกึษาพเิศษ

ส านกัวจิยั (27)
ผูอ้ านวยการส านกั(1)

กลุม่เพิม่ผลผลติและ
การตลาด(8)

กลุม่
ทรพัยากรธรรมชาติ
และความหลากหลาย

ทางชวีภาพ(9)

กลุม่บรหิารจดัการ
งานวจิยั(6)

กลุม่สงัคม(3)

ส านกัอ านวยการ 
(36/11)

ผูอ้ านวยการส านกั(1)

กลุม่งานคลงั(7)

กลุม่งานธุรการและ
ประชาสมัพนัธ(์8)

กลุม่งานพสัด(ุ6)

กลุม่งานบรหิาร
ทรพัยากรมนษุย์

(4)

กลุม่งานอาคาร
สถานที(่7/11)

กลุม่งานนติกิาร(3)

กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
พฒันาธุรกจิ(11)

กลุม่อ านวยการ(11)

อทุยานหลวง
ราชพฤกษ ์(42)

ผูอ้ านวยการอทุยานฯ(1)

กลุม่พฒันาและดแูล
บ ารงุรกัษาสวน(19)

ส านกัพฒันา (55)
ผูอ้ านวยการส านกั(1)

กลุม่สนบัสนนุ
โครงการหลวง(10)

กลุม่ขยายผล
โครงการหลวง(23)

กลุม่ขยายผล
โครงการหลวงใน
พืน้ทีลุ่ม่น า้เฉพาะ

(14)

กลุม่บรหิารจดัการ
งานพฒันา(7)

รองผูอ้ านวยการ(1)

ส านกัยทุธศาสตร์
และแผน (32)

ผูอ้ านวยการส านกั(1)

กลุม่แผนงานและ
งบประมาณ(4)

กลุม่ตดิตามและ
ประเมนิผล(4)

ศนูยข์อ้มลูและ
สารสนเทศ(12)

กลุม่ยทุธศาสตร(์3)

กลุม่ชว่ยอ านวยการ
คณะกรรมการ
บรหิาร(5)

กลุม่ประสานความ
รว่มมอืวจิยัและพฒันา
กบัตา่งประเทศ(3)

ผงัโครงสรา้งการแบง่สว่นงานสถาบนัและอตัราก าลงั 208 อตัรา
(แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสถาบัน ครัง้ที ่6/2557 วนัที ่27 มถินุายน 2557)

แนบทา้ยขอ้บังคับคณะกรรมการสถาบันวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งูวา่ดว้ยการจัดแบง่สว่นงานและขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของสว่นงาน พ.ศ. 2556

ทีป่รกึษา/
ผูเ้ชีย่วชาญ



นโยบายของส านกังบประมาณ

- การเบกิจา่ยงบประมาณท ัง้ปี  96 %

- การเบกิจา่ยงบลงทนุ 87 %

- อตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1 32 %

ไตรมาส 2 23 %

ไตรมาส 3 21 %

ไตรมาส 4 21 %

- งบลงทนุตอ้งผกูพนังบประมาณ กอ่น 30 ธ.ค.57

- ทกุส านกัตอ้งแจง้รายการกอ่สรา้ง ครภุณัฑ ์เพือ่ท าแบบ ท าแผน

ออกส ารวจภาคสนามและเตรยีมการจดัซือ้พรอ้มๆ กนั



ตวัชีว้ดั กพร. ปีงบประมาณ 2558

ตวัชีว้ดัใหม ่: 

1. จ านวนผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

2. จ านวนพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงทีม่กีารจดัการดา้นการ

ผลติ การตลาด การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว และโลจสิตกิส ์

3. จ านวนองคค์วามรู/้กจิกรรม/โครงการ จากการแลกเปลีย่น เรยีนรู ้

ประสบการณก์บัตา่งประเทศหรอืน ามาใชใ้นการวจิยัและพฒันาของ 

สวพส.

4. จ านวนกจิกรรมในอทุยานหลวงราชพฤกษท์ีด่ าเนนิการเพือ่เชือ่มโยงหรอื

เผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของโครงการหลวง โครงการพระราชด าร ิ

และสวพส.

5. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน (ส ารวจ

โดย ปปช.) ตอ้งมชีอ่งทางในการรอ้งเรยีน อทุธรณ์ฯ ตอ้งท าแผนป้องกนั

ทจุรติของสถาบนั



3. แนวทางการปฏบิตัใินปีงบประมาณ 2558

- ระวงัทจุรติเป็นทีส่ดุ

- รายงานผลทกุ 3 เดอืน

- จัดซือ้จัดจา้งแบบรวมกลุม่

- พยายามใหม้ผีูเ้สนอราคาหลายราย เกดิการแขง่ขนั

- การสมัมนา/ฝึกอบรมมวีตัถปุระสงคช์ดัเจน ท า 50% ในไตรมาส 1

- มแีผนการขอใชร้ถ

- เตรยีมปรับโครงสรา้งและอตัราก าลงั

- ปรับปรงุระเบยีบโดยเฉพาะสวสัดกิาร

การบรหิารจดัการ



- ตรวจสอบความซ ้าซอ้นของการตัง้งบประมาณ

- การเรง่รัดสรปุยทุธศาสตรก์ารขยายพืน้ทีแ่ละการตลาด

- ปรับปรงุระบบการน าเสนอขอ้มลูทางเว็บไซตอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

- ตดิตามและสนับสนุนแผนบรูณาการ

ยทุธศาสตรแ์ละแผน

3. แนวทางการปฏบิตัใินปีงบประมาณ 2558



- ปรับ Road map ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

- แสวงหานักวจัิยเพิม่เตมิในวงกวา้ง

- พัฒนานักวจัิยใหเ้ป็นมอือาชพี

- เชือ่มโยงงานวจัิยโครงการยอ่ยกบัโครงการหลกัและแผนงาน

- รว่มงานกบัภาคเอกชน

- ปรับปรงุวธิที างานใหเ้ร็วขึน้ และเบกิจา่ยใหเ้ร็วขึน้

- สรา้งเครอืขา่ยวจัิย

วจิยั

3. แนวทางการปฏบิตัใินปีงบประมาณ 2558



- ใหค้วามส าคญัคณุภาพผลผลติมากขึน้

- ท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรในเรือ่งชอ่งทางการแจง้ขา่วสาร/การทจุรติ

- การ update ขอ้มลูของพืน้ทีแ่ละการวเิคราะหผ์ลงานเพือ่ปรับแผน

- การปรับแผนจากโครงการทีง่บเหลอืไปโครงการอืน่

- งบลงทนุตอ้งผกูพันกอ่น 30 ธ.ค. 57

พฒันา

3. แนวทางการปฏบิตัใินปีงบประมาณ 2558



- ปรับปรงุความพงึพอใจของผูม้าจัดงาน

- เรง่ท าแผนธรุกจิ

- งบลงทนุตอ้งผกูพันภายใน 30 ธ.ค. 57

- วางแผนการจัดซือ้จัดจา้งใหช้ดัเจน

- จัดหาผูเ้สนอราคาหลายรายไมซ่ ้ากนั

อทุยานหลวงฯ

3. แนวทางการปฏบิตัใินปีงบประมาณ 2558



4. สวสัดกิารทีข่อรบัการสนบัสนนุเพิม่เตมิจากสถาบนั

1) ในปีงบประมาณ 58 สถาบนัเตรยีมการทีจ่ะของบประมาณเพือ่สนบัสนนุ

สวสัดกิารในกจิกรรมตอ่ไปนี้

(1) คา่ใชจ้า่ยเพือ่การสงเคราะหผ์ูป้ฏบิตังิานและหน่วยงานทีส่นับสนุนงาน

(2) ชดุเครือ่งแตง่กาย เจา้หนา้ทีส่ถาบนั

(3) โครงการกจิกรรมและนันทนาการประจ าปี 2558

(4) ชมรมดนตรไีทย-สากล

(5) ชมรมฟตุบอล

(6) ชมรมโยคะ

(7) ชมรมถา่ยภาพ

(8) อปุกรณ์เครือ่งออกก าลงักาย


