
แนวทางการด าเนนิงานของสถาบนั

ในไตรมาส 3 และ 4

ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู



1. ประเมนิผลงานในระยะ 6 เดอืนทีผ่า่นมา

การเบกิจา่ยประมาณ 44%

KPI 2.24

รายการทีล่า่ชา้กวา่ 40% ใหเ้รง่รดัการด าเนนิงาน

• ส านกัพฒันา

• ส านกัวจิยั

• อทุยานหลวงราชพฤกษ์



1) กจิกรรมทีล่า่ชา้

- งานวจิยั งานพฒันา งานวชิาการอทุยาน

2) การเตรยีมความพรอ้มงานกอ่สรา้ง

- ขยายผล

- อทุยาน

3) กจิกรรมใหมต่ามนโยบาย

- การฝึกอบรม เจา้หนา้ทีโ่ครงการใหม/่กลุม่งานความรว่มมอืตา่งประเทศ

- อทุยาน ความรม่รืน่ แปลกใหม ่เผยแพรพ่ระราชกรณียกจิ

- กฎหมายเฮมพ ์การปรบัปรงุกฎหมาย

4) การเพิม่เตมิงานใหม่

- งานวจิยัใหม ่การสรา้งโรงคดับรรจวุงัไผ ่การอบรมนกัวจิยั

2. การปรบัแผนไตรมาส 3 และ 4 อนัเนือ่งมาจาก



3. โครงสรา้งการจดัแบง่สว่นงานและอตัราก าลงั

1) การเพิม่กลุม่งาน

- สงัคม ขยายผลในระบบลุม่น า้ ชว่ยอ านวยการคณะ

กรรมการบรหิาร ยทุธศาสตร ์วชิาการในอทุยานหลวงฯ

นติกิาร

2) การเพิม่อตัราก าลงัเจา้หนา้ทีป่ระจ า

- ก าหนดเกณฑก์ารคดัเลอืก

- แสดงเหตผุลของการเพิม่อตัราก าลงัโดยพจิารณาภาระงาน 

ภาระคา่ใชจ้า่ย และประสทิธภิาพ

- น าเขา้อนกุรรมการนโยบาย วนัที ่22 เมษายน 2556



โครงสรา้งการแบง่สว่นงานสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) 180 อตัรา

ผูอ้ านวยการสถาบนั 

รองผูอ้ านวยการ (2)

ทีป่รกึษา/
ผูเ้ชีย่วชาญ

หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน (3)

คณะกรรมการสถาบนัวจิยัและ
พฒันาพืน้ทีส่งู

คณะทีป่รกึษาพเิศษ

ส านกัวจิยั (25)
ผูอ้ านวยการส านกั

กลุม่เพิม่ผลผลติ
และการตลาด

กลุม่
ทรพัยากรธรรมชาติ
และความหลากหลาย

ทางชวีภาพ

กลุม่บรหิารจดัการ
งานวจิยั

กลุม่สงัคม

ส านกัอ านวยการ 
(33/11)

ผูอ้ านวยการส านกั

กลุม่งานคลงั

กลุม่งานธุรการและ
ประชาสมัพนัธ์

กลุม่งานพสัดุ

กลุม่งานบรหิาร
ทรพัยากรมนษุย์

กลุม่งานอาคาร
สถานที่

กลุม่งานนติกิาร

กลุม่พฒันาและ
เผยแพรค่วามรู ้

กลุม่อ านวยการ

กลุม่พฒันาธุรกจิ

อทุยานหลวง
ราชพฤกษ ์(39)

ผูอ้ านวยการอทุยานฯ

กลุม่พฒันาและ
บ ารงุรกัษา

ส านกัพฒันา (42)
ผูอ้ านวยการส านกั

กลุม่สนบัสนนุ
โครงการหลวง

กลุม่ขยายผล
โครงการหลวง

กลุม่ขยายผล
โครงการหลวงใน
พืน้ทีลุ่ม่น า้เฉพาะ

กลุม่บรหิารจดัการ
งานพฒันา

ส านกัยทุธศาสตร์
และแผน (25)

ผูอ้ านวยการส านกั

กลุม่แผนงานและ
งบประมาณ

กลุม่ตดิตามและ
ประเมนิผล

ศนูยข์อ้มลูและ
สารสนเทศ

กลุม่ความรว่มมอื
ทางวชิาการระหวา่ง

ประเทศ

กลุม่ยทุธศาสตร์

กลุม่ชว่ย
อ านวยการคณะ
กรรมการบรหิาร



1) สวสัดกิารและประโยชนเ์กือ้กลูอืน่ 2549

- ทบทวนการรกัษาสขุภาพ

2) การพฒันาและบรหิารงานบคุคล 2553

4. ระเบยีบขอ้บงัคบัทีป่รบัปรงุใหม่



5. การตดิตามตรวจสอบ

1)ส านกังานตรวจสอบเงนิแผน่ดนิ

- การตรวจสอบงานกอ่สรา้ง และจดัหาครภุณัฑ์

- การกอ่สรา้งส านกังานแลว้เสร็จแตย่งัใชง้านไมไ่ด้

- กอ่สรา้งไมต่รงตามแบบ

- ใบขอจดัซือ้ไมร่ะบรุาคาซือ้คร ัง้สดุทา้ย หรอื ไมส่อบราคา

2)หวัหนา้ตรวจสอบภายใน

- การใชจ้า่ยเงนิรายได้

- การจดักจิกรรมเพือ่หารายไดเ้ขา้สวสัดกิาร (รว่มกบัส ำนัก

อ ำนวยกำร)



6.  นโยบายใหมแ่ละตอ่เนือ่ง :

6.1 การพฒันา

- รว่มกบัโครงการหลวงเรง่พฒันาอาชพี อ าเภอแมส่ะลอง

- การขยายพืน้ทีร่กัษน์ า้ จงัหวดัเลย

- การถา่ยทอดความรูใ้ห ้บา้นหว้ยน า้ขาว จงัหวดัเพชรบรูณ์

- การขยายการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรข์ยายผลเพือ่แกป้ญัหาการปลกู

ฝ่ิน (ครม.อนมุตั ิ26 มนีาคม 2556)

- การท าและใชป้ระโยชนจ์ากแผนชุมชน

- การตดิตามตรวจสอบการฟ้ืนฟปู่าไมร้ว่มกบั อส./ปม.



6.  นโยบายใหมแ่ละตอ่เนือ่ง :

6.2 การวจิยั

- การเจรจาทบทวนตวัชีว้ดัความรว่มมอืปฏญิญาเชยีงใหม่

- การวจิยัรว่มกบัโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่น าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์

- การจดัท าแผนความรว่มมอืดา้นวชิาการกบัตา่งประเทศ – AEC+6 ยโุรป 

อเมรกิา ฯลฯ

- การเตรยีมเสนอ ครม. แกไ้ขกฎกระทรวงใหเ้ฮมพเ์ป็นพชืเศรษฐกจิ



6.  นโยบายใหมแ่ละตอ่เนือ่ง :

6.3 อทุยานหลวงราชพฤกษ์

- การเรง่พฒันาสวน  เพิม่กลุม่ตน้ไมส้ ี สรา้ง Greenhouse

- ปรบัปรงุหอค าหลวง (Multi-media, นทิรรศการ และรา้นคา้)

- เพิม่รายได ้และลดรายจา่ยจาก Nursary

- ปรบัปรงุ Kiosk รา้นขายของทีร่ะลกึ

- ปรบัปรงุภตัตาคารโครงการหลวง

- ใหเ้ชา่อาคาร Expo 1, 2, อาคารฝึกอบรม

- บรหิารจดัการรถพว่ง

- แสวงหากลุม่ลกูคา้ใหม ่(จนี รสัเซยีฯ ) ชอ่งทางทตูเกษตร



6.  นโยบายใหมแ่ละตอ่เนือ่ง :

6.4 การบรหิารจดัการ

- การเพิม่อตัราก าลงั

- การพฒันาบคุลากร

6.5 ยทุธศาสตรแ์ละแผน

- การเตรยีมการชีแ้จงงบประมาณ 2557

- การจดัท าระบบ Video conference 10-12 จดุ

- การตดิตาม KPI และเสนอแนะ

- การเรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 2556



7. การเตรยีมการชีแ้จงค าของบประมาณ 2557

1) ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล ยทุธศาสตรป์ระเทศ พรฎ.

2) เตรยีมแผนปฏบิตักิาร เป้าหมายการขยายงาน

3) เตรยีมแบบ

4) เตรยีม TOR

5) เตรยีม Spec ครภุณัฑ์

6) เตรยีมตอบค าถามปี 2556

7) งานด าเนนิการในพืน้ทีป่่าสงวน และป่าอนรุกัษ ์ใหก้ าหนดพกิดัและ

หลกัฐานการรว่มมอืการด าเนนิการรว่มกนักบั กรมป่าไม ้และ กรมอทุยาน

สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื



8. การด าเนนิการตาม KPI

1) การส ารวจความพงึพอใจ

• อทุยานหลวงราชพฤกษ์

- การเลอืกกลุม่เป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์

• พืน้ทีส่งู

- กลอ่งรบัฟงัความเห็น

- ทบทวนประเด็นทีจ่ะสมัภาษณ์



9. มาตรการลดพลงังาน เครง่ครดัและตอ่เนือ่ง

- KPI ของสถาบนัส าหรบัการของบประมาณ 2557

- เนน้การลดเวลาการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศเป็นหลกั

- ต ัง้คา่อณุหภมู ิ25 องศา

- ซือ้เครือ่งใหมท่ดแทนเครือ่งเกา่

- ใชห้อ้งใหเ้หมาะสมกบัจ านวนคน

- ใชห้อ้งประชุมหนว่ยงานพนัธมติร/ นอกสถานทีเ่ป็นบางคร ัง้

- การประชุมทีม่ปีระสทิธภิาพ

- เตรยีมการประชุมลว่งหนา้ มวีาระทีช่ดัเจน



ขอ้เสนอแนะส าหรบัเจา้หนา้ที ่สวพส.

1.การวจิยัให ้เนน้

•การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

•การวจิยัครบวงจร การผลติ การตลาด

•วจิยัใหต้รงกบัปญัหาในพืน้ที่

•ท างานคูก่บันกัพฒันา

•มกีารตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง



ขอ้เสนอแนะส าหรบัเจา้หนา้ที ่สวพส.

2. งานพฒันา เนน้

•การวางแผนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ การผลติ การตลาด

และโลจสีตกิส ์ระดบัโครงการและลุม่น า้

•การจดัท าคูม่อืปฏบิตังิาน

•ความย ัง่ยนืดว้ยแผนชุมชน

• ใหเ้กษตรกรมสีว่นรว่มในการก าหนดเรือ่งทีจ่ะฝึกอบรม

•การท าสือ่ภาษาทอ้งถิน่

•การบนัทกึขอ้มลูสม า่เสมอ และตอ่เนือ่ง



ขอ้เสนอแนะส าหรบัเจา้หนา้ที ่สวพส.

3.งานอทุยานหลวงฯ เนน้

• การเป็นศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นพชืสวน

• เนน้ความรม่รืน่

• เนน้ความแปลกใหม่

• มรีายไดเ้ลีย้งตวัเองได้

• เป็นชอ่งทางจ าหนา่ยสนิคา้จากดอย

• เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วกบัดอย



ขอ้เสนอแนะส าหรบัเจา้หนา้ที ่สวพส.

4. งานบรหิารจดัการ เนน้

•พฒันาและรกัษาบคุลากร

•การมธีรรมาภบิาล ความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส มี

คณุธรรมและจรยิธรรม

•การรบัฟงัความคดิเห็นจากผูร้บับรกิาร ต ัง้กลอ่งรบั

ฟงัความเห็น

•ตรงตอ่เวลา

•ดแูลสวสัดกิาร สรา้งแรงจงูใจใหเ้จา้หนา้ที่



ขอ้เสนอแนะส าหรบัเจา้หนา้ที ่สวพส.

3.ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน เนน้

• เชือ่มโยงยทุธศาสตรแ์ละการพฒันา

•ตดิตามเรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณใหม้ี

ประสทิธภิาพ

•ตดิตามการด าเนนิงานตาม KPI

•วางแผนระยะส ัน้ ระยะยาว



ขอ้เสนอแนะส าหรบัเจา้หนา้ที ่สวพส.

5.พงึระลกึอยูเ่สมอวา่เจา้หนา้ทีข่องสถาบนัมหีนา้ที่

สนบัสนนุงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการ

หลวงใหไ้ดก้วา้งขวางและมคีณุภาพดเีป็นทีย่อมรบั

ของเกษตรกร

• ไมค่วรแนะน าตวัตอ่เกษตรกรวา่เป็นเจา้หนา้ทีม่าจาก

โครงการหลวง เพราะอาจเกดิความสบัสน ระหวา่งบทบาท

หนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

• เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีค่วรสวมเสือ้ทีม่ตีราสญัลกัษณข์อง สวพส. 

เพือ่สรา้งการจดจ าชือ่หนว่ยงาน เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน และ

บทบาทหนา้ทีข่อง สวพส. 



จงภมูใิจทีไ่ดม้โีอกาสสนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

ในการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีว ิตที่ด ีข ึ้น 

สมกบัพระราชด ารสัวา่

“...ชว่ยชาวเขา  ชว่ยชาวเรา 

ชว่ยชาวโลก...”

ดว้ยการท างานใหเ้ต็มความสามารถ


