
การประชุมประจ าเดอืน

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัวจิัยและพัฒนำพืน้ทีส่งู

คร ัง้ที ่9/2557

วนัที ่24  ตลุาคม 2557



ผลการด าเนนิงานของสถาบนั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารและการใชจ้า่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตร์

ผลการ
ปฏบิตั ิ
งาน
(รอ้ย
ละ)

งบประมาณ (บาท)

รอ้ย
ละ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
ผลการใช้

จา่ยจรงิ
ผกูพนั

(เหลือ่มปี)
รวม คงเหลอื

1.กำรวจัิยและพัฒนำ 100 72,871,700 41,366,419.51 12,850,614.65 54,217,034.16 18,654,665.84 74.4

2.กำรพัฒนำสนับสนุน
โค ร งกำ รหลวงและ
ขยำยผลโครงกำรหลวง

105.17 190,662,030 140,246,042.91 35,465,578.61 175,711,621.52 14,950,408.48 92.16

3 .กำรบริหำร จัดกำร
อทุยำนฯ

100 90,335,800 68,867,523.99 17,276,263.20 86,143,787.19 4,192,012.81 95.36

4.กำรเสรมิสรำ้ง
ประสทิธภิำพกำรบรหิำร
จัดกำร

100 149,130,070 126,854,145.79 10,134,427.57 136,988,573.36 12,141,496.64 91.86

รวม 101.29 502,999,600 377,337,132.20 75,726,884.03 453,064,016.23 49,935,583.77 90.07



นโยบายของรฐับาลในการบรหิารจดัการงบประมาณ 2558

1. ต้องเบิกจ่าย และผกูพนังบประมาณไตรมาสท่ี 1 35 %

2. ต้องผกูพนังบลงทุนทุกรายการ 100 %

และเบิกจ่ายงบลงทุน 37 %

3. ต้องจดัการฝึกอบรมและสมัมนาในไตรมาสท่ี 1 50 %

4. เป้าหมายเบิกจ่ายและผกูพนังบประมาณทัง้ปี 97 %



แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกำรใชจ้ำ่ยเงนิงบประมำณ ปี 2558 ภำพรวมของสถำบนั (กำรจำ่ยจรงิรวมผกูพันงบประมำณ) 

ตำมมำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ยทุธศาสตร์
ไตรมาส 1
(บาท)

ไตรมาส 2
(บาท)

ไตรมาส 3
(บาท)

ไตรมาส 4
(บาท)

รวม
(บาท)

1. กำรวจิัยและพัฒนำ 40,257,750 15,599,310 15,692,260 11,150,680 82,700,000

2. กำรพัฒนำสนับสนุนโครงกำร
หลวงและขยำยผลโครงกำรหลวง

65,966,440 52,482,410 50,578,080 34,089,770 203,116,700

3. กำรบรหิำรจัดกำรอทุยำนหลวง
รำชพฤกษ์

65,690,520 14,634,600 17,683,490 6,739,390 104,748,000

4. กำรเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพกำร
บรหิำรจัดกำร

39,494,070 35,152,840 38,381,170 33,709,920 146,738,000

รวมท ัง้ส ิน้ 211,408,780 117,869,160 122,335,000 85,689,760 537,302,700

รอ้ยละ 39.35 21.94 22.77 15.95 100.00



แผนกำรใชจ้ำ่ยเงนิงบประมำณ งบลงทนุของสถำบนั

ตำมมำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ยทุธศาสตร์
ไตรมาส 1
(บาท)

ไตรมาส 2
(บาท)

ไตรมาส 3
(บาท)

ไตรมาส 4
(บาท)

รวม
(บาท)

1. การพฒันาสนบัสนนุ
โครงการหลวงและขยาย
ผลโครงการหลวง

4,800,000 - - - 4,800,000

2. การบรหิารจดัการ
อทุยานหลวงราชพฤกษ์

12,600,000 11,750,000 - - 24,350,000

3. การเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการ

300,000 1,700,000 - - 2,000,000

รวมท ัง้ส ิน้ 17,700,000 13,450,000 - - 31,150,000

รอ้ยละ 56.82 43.18 0.00 0.00 100.00



สรปุผลการสมัมนา

1. ตดิตาม ตรวจสอบ และเรง่รดัการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏบิตักิารและแผนการใชจ้า่ย
รายไดใ้หค้รบทกุรายการ

2. งานทีต่อบสนองตวัชีว้ดั ก.พ.ร. ใหร้วบรวม 
ตรวจสอบหลกัฐานใหถ้กูตอ้งพรอ้มรบัการ
ตรวจสอบ

3. การสง่ตอ่งานวจิยั ควรท ารว่มกบัส านกั
พฒันา และเกษตรกรในพืน้ทีต่ามคูม่อืนกัวจิยั

4. การขยายพืน้ทีค่วรก าหนดเป้าหมายให้
ชดัเจน



สรปุผลการสมัมนา

5. ควรจดัท าขอ้แนะน าในการจดัซือ้จดัจา้งในแตล่ะวธิ ีและ
ด าเนนิการดว้ยความโปรง่ใส

6. ควรตรวจสอบความซ า้ซอ้นกจิกรรม/งบประมาณ ต ัง้แตต่น้ปี
และตดิตามผล

7. การสรา้งทมีผูเ้ชีย่วชาญชว่ยงานส านกัวจิยั ส านกัยทุธศาสตร์

8. ปี 2558 ถอืเป็นปีแหง่ธรรมาภบิาลและการตอ่ตา้นทจุรติ การ
ประพฤตมิชิอบ

- ท าแผนปฏบิตักิาร และยดึถอืปฏบิตั ิ

- ยดึหลกัป้องกนัไวด้กีวา่เสยีเวลาแกไ้ขเพราะชือ่เสยีงกอบกูไ้ดย้าก

- ฝึกอบรมใหแ้ทรกหลกัธรรมาภบิาล ใหฝ้งัลกึในจติใจ

- เพิม่ชอ่งทางแจง้ขอ้มลูขา่วสารการทจุรติ



9. ด าเนนิการตามนโยบายของรฐับาล 11 ขอ้ ถอดรหสัใหเ้ป็น

แผนปฏบิตักิารของสถาบนั

10. ด าเนนิการตามมต ิครม. เกีย่วกบัการใชจ้า่ยงบประมาณ

- เป้าหมาย 96% ท ัง้ปี

- แผนการใชจ้า่ย 35 , 23, 21, 21%

- งบลงทนุตอ้งผกูพนัท ัง้หมดภายใน 30 ธ.ค. 2557

- ฝึกอบรม 50% ในไตรมาส 1

สรปุผลการสมัมนา



ส านกัอ านวยการ

1. ให้จดัท า Flow chart การจดัซ้ือจดัจ้างทุกประเภทเวียนให้ทุกส านัก
ทราบและปฏิบติั

2. ให้รวบรวมความต้องการในการปรบัโครงสร้างและอตัราก าลงัของ
สถาบนัให้สอดคล้องกบัภาระงาน

- การใช้เจ้าหน้าท่ี ส านักพฒันา ช่วยงาน ส านักวิจยั
- การใช้เจ้าหน้าท่ี นิติการ ช่วยงาน อทุยานหลวงฯ
- การใช้เจ้าหน้าท่ี อาคาร ช่วยงาน อทุยานหลวงฯ
- งานใหม่ การจดัการองคค์วามรู้

3. ให้จดัจ้าง outsource งานออกแบบส่ิงก่อสร้าง และคิดราคาส่ิงก่อสร้าง
อาจจดัเป็นกลุ่มโครงการ



ส านกัอ านวยการ

4. ปรบัแผนการสมัมนาและฝึกอบรม 50 % ไตรมาส 1 เพ่ิมสมัมนา
ไตรมาส 1 ให้สรปุและรายงานผลการสมัมนาและฝึกอบรมทุกครัง้

5. ให้กรรมการตรวจรบังานตรวจสอบงานให้เรียบร้อยก่อนรบัมอบ

6. ให้ปรบัปรงุภมิูทศัน์ บริเวณสถาบนั ในลกัษณะผงัแม่บท

- หลงัตึกวิจยัเช่ือมไปห้อง Lab วิจยั และท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ

7. ติดตามการด าเนินงานใช้งบเหลือจ่ายทุกรายการ



ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน

1. สรปุผลการด าเนินงานก่ึงกลางแผนแม่บท และเสนอแนวทาง
ปรบัปรงุแผนครัง้หลงั และระยะต่อไป

2. ช่วยผูบ้ริหารติดตามงาน  และการเบิกจ่ายตามนโยบายรฐับาล

3. ติดตามการด าเนินงานตาม KPI ของปี 2557 ให้ถกูต้อง
ทุกรายการ และติดตามการด าเนินงานตาม KPI ปี 2558
16 รายการ

4. ก าหนดเป้าหมายการขยายผลโครงการหลวงให้ชดัเจน



ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน

5. รว่มกบัส านักวิจยัติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจยั

6. การจดัการองคค์วามรูใ้ห้สอดคล้องกบัยทุธศาสตรส์ถาบนั

7. ใช้สารสนเทศในการสนองการด าเนินงานตามยทุธศาสตร ์
ของสถาบนั

8. ประสานส านักพฒันาและส านักวิจยั เพ่ือท ายทุธศาสตร์
การตลาด

9. เรง่รดัการจดัซ้ือจดัจ้างครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์รว่มกบัส านัก
อ่ืน ๆ ให้ผกูพนัทุกรายการภายใน ธนัวาคม 2557



ส านกัพฒันา

1. สมเดจ็พระเทพฯ จะเสดจ็อมก๋อย วนัท่ี 20 มกราคม 2558 ให้เตรียม
รบัเสดจ็

2. การประชมุท าแผนบรูณาการร่วมกบัโครงการหลวง วนัท่ี 29 
ตลุาคม 2557 ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ์

3. ประชมุท าแผนบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐานกบัหน่วยงานพนัธมิตร 
13 พฤศจิกายน 2557 ณ ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ให้
รวบรวมความต้องการโครงสร้างพืน้ฐานเสนอ กปส.

4. ประชมุท าแผนบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตร เพ่ือสนับสนุน
โครงการหลวง วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 ณ อทุยานหลวงราช
พฤกษ์ มจ.ภีศเดช  รชันี ทรงเป็นประธาน



ส านกัพฒันา

5. ประชมุท าแผนบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตรเพ่ือสนับสนุน
โครงการขยายผลโครงการหลวง วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 ณ 
อทุยานหลวงราชพฤกษ์

6. ป่าชาวบา้น ควรขยายกิจกรรมปลกูใหม่และใช้ประโยชน์ และ
ประชาสมัพนัธใ์ห้ชาวบา้นทราบเพ่ือได้รบัความร่วมมือในวงกว้างขึน้

7. สนับสนุนการท างานของกรมทรพัยากรน ้าในพืน้ท่ีลดปัญหาการปลูก
ฝ่ิน 40 แห่ง โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม



ส านกัวจิยั

1. ควรเร่งรดัการให้ทนุอดุหนุนการวิจยั โดยเฉพาะโครงการท่ี TOR ยงัไม่เสรจ็ 8
รายการ

2. ประสานหน่วยตรวจสอบภายใน ร่างประเดน็การแบ่งปันผลประโยชน์
งานวิจยัให้อนุตรวจสอบให้ค าแนะน าและขอข้อเสนอแนะ

3. คู่มือนักวิจยัให้ตีพิมพท์ดลองปฏิบติัได้

4.    ควรประสานกบัมลูนิธิโครงการหลวง สนับสนุนงานวิจยัโครงการ  
หลวงของปี 2558, 2559-60

5.    ปรบัแผนการวิจยัเร่ืองการตลาด ร่วมกบัส านักยทุธศาสตรแ์ละแผน
และส านักพฒันา

6. พลงังานทางเลือกของชมุชนยงัคงเป็นประเดน็นโยบายท่ีจะต้องขบัเคล่ือน  
ต่อไป



ผลงานวจิยัทีเ่สร็จในปี 2557 และจะสง่ตอ่

ส านกัพฒันา โครงการหลวง
1. เพิม่ผลผลติ

- พนัธุข์า้วทนทานแมลงบ ัว่ และพนัธุข์า้วไม่
ไวแสงทนตอ่แปรปรวนของฝน

- สูตรปุ๋ ยเพิม่ผลผลติพชื 10 ชนดิ (ขำ้วไร ่
ขำ้วนำ ขำ้วโพด ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวด ำ ถ่ัวแดง หอม
ญีปุ่่ น กะหล ำ่ปล ีผักกำดขำวปล ีลิน้จี)่

2. การตลาด

- การตลาดของกาแฟ องุ่น มะม่วง  เสาวรส
หวาน

- ตน้แบบการสรา้งธุรกจิชุมชน (กาแฟ)

- นโยบายสนบัสนนุการสรา้งธุรกจิชุมชน

3. Food bank

- วธิกีารเพาะขยายพนัธุห์วาย

- องคค์วามรูก้ารเพาะขยายพนัธุม์ะแขวน่

- วธิีการแปรรูปน า้มนันวดจากเมล็ดมะแตก
และสมนุไพรทอ้งถิน่

4. ชวีภณัฑ์

- เชือ้ราสาเหตุโรคแมลง (4 สายพนัธุ)์ แบบ
เชือ้สด   พรอ้มวธิกีารเพิม่ปรมิาณ)

5. พลงังาน

- การผลติถา่นอดัแทง่จากซงัขา้วโพด

- วธิกีารผลติกา๊ซชวีภาพจากถงัพลาสตกิ

200 ลติร รว่มกบัถงุพลาสตกิแบบพอีี

1. วธิกีาร

- ผลติตน้กลา้พนัธุอ์าโวกาโด 

- การเพิม่ผลผลติขา้วโพดฝกัออ่นอนิทรยีแ์ละถ ัว่แขกอนิทรยี ์

- การลดการสญูเสยีหลงัการเก็บเกีย่วผกักาดฮอ่งเตอ้นิทรยี ์

- วสัดเุพาะกลา้ (4 สตูร) 

2. ผกัอนิทรยี ์

- ปจัจยัการผลติชวีภาพในการป้องกนัก าจดัศตัรพูชื

- ปุ๋ ยอนิทรยีใ์นการเพิม่ผลผลติ

- ปุ๋ ยชวีนิทรยีอ์ดัเม็ด

3.  การตลาดของกาแฟ องุน่ มะมว่ง เสาวรสหวาน ไมด้อก

4.  ชวีภณัฑ์

- ป้องกนัโรคเหีย่วทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี 

- ป้องกนัโรคโคนเนา่รากเนา่ทีเ่กดิจากเชือ้รา 

- กบัดกัฟีโรโมนดงึดดูผเีส ือ้หนอนใยผกั 

- ป้องกนัโรคหลงัการเก็บเกีย่วทีเ่กดิจากเชือ้รา 

- เชือ้ราสาเหตโุรคแมลง (4 สายพนัธุ)์ 

5. ผลติภณัฑ์

- เพิม่ความชุม่ชืน้ส าหรบัผวิหนา้ (Face Moisturizer) จากสารสกดัฟกัขา้ว

- บ ารงุเสน้ผมและหนงัศรีษะ (Hair tonic) จากสารสกดัหญา้ถอดปลอ้ง

- สารสกดัสมนุไพร (4 สตูร) 

6.  กา๊ซชวีภาพ

- วธิกีารผลติกา๊ซชวีภาพจากถงัพลาสตกิ 200 ลติร รว่มกบัถงุพลาสตกิแบบพอีี

- บอ่กา๊ซชวีภาพจากพลาสตกิ PE

- การใชก้าก (เปลอืก) กาแฟรวมกบัมลูสตัวเ์พือ่ผลติกา๊ซชวีภาพ

สรปุผลงานวจิยัปีงบประมาณพ.ศ. 2557



อทุยานหลวงราชพฤกษ์

1. ติดตามการท าคู่มือดแูลรกัษาสวนเพ่ือบรรลเุป้าหมาย
การลดความเส่ียง

2. การพฒันาพืน้ท่ีอทุยานเป็นศนูยเ์รียนรู้ แสดงโรงเรือนปลูกพืช การปลูก
แฝกอนุรกัษ์ดินและน ้า เช่น ท่ีผาแตก

3. การจ าลองศนูยก์ารศึกษาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเพ่ือแสดงใน
อทุยานฯ

4. การจดังานเพ่ิมผูเ้ข้าอทุยานตามข้อเสนออนุอทุยานฯ เช่น Mother and 
Child Reunion

5. การเร่งรดังานผกูพนังบ 57 และงานลงทุนงบ 58


