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1. การจดัยานพาหนะ
1.1 การเช่าเหมารถระยะยาวตามระเบียบกรมบญัชีกลาง ส าหรบัรถท่ีมีอายมุากกว่า 10 ปี และ

ท่ีช ารดุ รวม 18 คนั 
- ก ำหนด spec และด ำเนินกำร ใชง้บประมำณ 2557
- จดัเตรยีมงบประมำณรองรบั
- ใช ้พขร. ของสถำบนัเป็นหลกั อำจจำ้งเพิม่

1.2 ทุกส านักจดัแผนการใช้รถรายเดือนตลอดปี เพ่ือพิจารณาจ านวนรถท่ีต้องการใช้ โดยให้ 
ผู้อ านวยการส านักพิจารณาความเหมาะสม โดยให้ส่งส านักอ านวยการ

1.3 ให้ส านักอ านวยการจดัท าแผนการจดัการยานพาหนะครอบคลมุ
- กำรเช่ำรถระยะยำว
- กำรเช่ำรถเสรมิ 
- กำรซ่อม
- กำรควบคุมน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ฯ

1.4 ให้พิจารณาการประกนัอบุติัเหตผุู้โดยสารในรถของสถาบนั

ระเบยีบวาระที ่1 เร ือ่งประธานแจง้ใหท้ ีป่ระชมุทราบ



2. ระเบียบสวสัดิการเก้ือกลูผลประโยชน์อ่ืน
คณะกรรมกำรสถำบนัเหน็ชอบใหเ้พิม่ค่ำตอบแทนกำรเลกิจำ้งกรณีเกษยีณอำย ุและกำรท ำงำน

ต่อเนื่องใหส้ถำบนัไม่น้อยกวำ่ 5 ปี

3. การปรบัปรงุร่างระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม และศึกษาต่อให้พิจารณา
ระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตร ี
หนงัสอืเวยีนของ ก.พ.
ระเบยีบของสถำบนั

และควำมเหน็ของอนุกรรมกำรขบัเคลื่อนประกอบกำรจดัท ำร่ำงเพื่อน ำเสนอใหม่ใหส้มบรูณ์ 
โดยเฉพำะในเรื่อง

- กำรไปปฏบิตังิำนวจิยั

- กำรลำไปศกึษำต่อแบบ Part time
- กำรขยำยเวลำกำรศกึษำ อำจขอควำมเหน็ของอำจำรยท์ีป่รกึษำ
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4. การเร่งรดังานตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 5 เรื่อง :
- กำรผลติกำรควบคุมน ้ำดื่มของอุทยำนฯ
- กำรอบรมดำ้นกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 21 พ.ค. 57
- กำรท ำบญัชวีสัดุและทะเบยีนครุภณัฑ์
- กำรสัง่พมิพใ์บเสรจ็รบัเงนิ
- คณะอนุตรวจสอบประชุมหำรอืร่วมกบั ผอ แต่ละส ำนกั เรื่องกำรเงนิบญัช ีพสัดุ บรหิำรควำม

เสีย่ง และควบคุมภำยใน ประมำณ ตน้เดอืน ม.ิย.
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ส านกัอ านวยการ

1. การใชเ้งนิเหลอืจา่ยปี 56 เพือ่ขดุลอกอา่งเก็บน า้ใหเ้ตรยีมประมูล 

ภายในเดอืน มถินุายน 2557

2. เชา่รถระยะยาว 18 คนั เสรมิ 6 คนั ใหเ้ตรยีมประมลู

3. การฝึกอบรมทีล่า่ชา้ใหเ้รง่รดั functional competency



ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน

1. โครงการใหท้นุ (outsource) น าเสนอผูบ้รหิารรบัทราบไมต่อ้งรอ

ใหผู้ร้บัทนุสง่รายงานความกา้วหนา้

2. การประเมนิแผนแมบ่ทและแผนการตลาด

3. ปรบัปรงุเว็บไซตอ์ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่น าเสนอ

4. เตรยีมท าแผนแมบ่ทระยะตอ่ไป

5. ตดิตามผลการส ารวจความพงึพอใจเพือ่ปรบัแกอ้ธบิายผูป้ระเมนิ

ไดท้นักอ่นผูป้ระเมนิจะสรปุ

6. การเตรียมปรบัแผนไตรมาส 3 ประสานทุกส านกัเพื่อปรบั

แผนปฏบิตักิาร ใหส้ านกัเสนอความจ าเป็นทีต่อ้งปรบัแผนภายในวนัที ่6

มถินุายน 2557

7. จดัท าแผนการไปประเทศภฏูาน 11-15 มถินุายน 2557



ส านกัพฒันา

1. ลดการใชย้านพาหนะโดยท าแผนรว่มกบัวจิยั

2. ท าแผนปฏบิตักิารเป็นรายวนัของส านกัพฒันาและส านกัวจิยั 

เพือ่ตดิตามงานใหเ้ป็นไปตามแผนในปีงบประมาณ ซึง่เป็นผลดตีอ่

การจดัการยานพาหนะ

3. ตดิตามงานกอ่สรา้งทีย่งัไมม่ขีอ้ผกูพนั

4. การประชุมการตลาดลุม่น า้นา่น

5. การด าเนนิงานทีข่อปรบัแผนไตรมาส2

6. การบนัทกึขอ้มลูลงในเว็บไซต์



ส านกัวจิยั

1. เครือ่งทอลนินิใหป้ระสานโครงการหลวง เพือ่น ามาเครือ่งมาใช้

ตอ่เสน้ใยเฮมพ์ โดยรว่มกบัสถาบนัสิง่ทอใหต้รวจสอบสภาพเครือ่ง

2. เรง่รดังานวจิยั สามารถด าเนนิการใหเ้ร็วกวา่แผน รว่มกบั

ส านกัพฒันาเพือ่น าผลงานวจิยัไปสง่เสรมิ

3. รบัเจา้หนา้ทีใ่หมเ่ขา้มามากตอ้งสรา้งความเขา้ใจในการ

ท างานรว่มกนัระหวา่งโครงการหลวงกบัสถาบนั

4. จดัท าคูม่อืนกัวจิยั

5. การท า Roadmap 

6. เตรยีมประชุมกาลอากาศ 6 ม.ิย. 2557

7. การตดิตามงานวจิยั

8. การจดัซือ้ครภุณัฑ ์และด าเนนิงานทีป่รบัแผนไตรมาส2



อทุยานหลวงราชพฤกษ์

1. เนน้ใหค้วามส าคญักบัจ านวนผูเ้ขา้ชมอุทยานหลวงฯ ใหจ้ดัท า

หลกัสตูรการเรยีนรู ้เพือ่ท าหนงัสอืถงึกรมปกครองสว่นทอ้งถ ิน่มา

ศกึษาดงูาน

2. เรง่ด าเนนิการผูกพนัสญัญาจา้ง และเรง่ประมูลงานกอ่สรา้ง ตอ้งผูก

ผนังบประมาณในปีงบประมาณ 2557

3. โดมไมร้อ้นชืน้

- กำรจัดกำรแสดงพรรณไม ้

- กำรจัดกำร Evaporative cooling system  โดยเฉพำะเรือ่งเสยีงดัง



อทุยานหลวงราชพฤกษ์

4. การจดัการน า้

- กำรปรับปรงุระบบเดมิ

- กำรจัดหำน ้ำเพิม่เตมิ

6. ท าแผนผลติไมด้อกรว่มกบัส านกัพฒันา

7. การออกแบบ  อาคารควบคมุอุณหภูมสิวนกลว้ยไม้

8. การประสานพาณิชยจ์งัหวดัเพือ่จดังาน OTOP

9. เรง่รดัการประชาสมัพนัธง์านทีจ่ะจดั เชน่ งานปทมุมา งานตน้ไม้

แหง่ชาต ิ

10. เรง่รดัการเปิดคนเขา้พกัหอพกั ก าหนดราคาหอ้งพกัประมาณ 500

บาทตอ่คนื


