
การประชุมประจ าเดอืน

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัวจิัยและพัฒนำพืน้ทีส่งู

คร ัง้ที ่10/2557

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2557



วาระที ่1 เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

1. การจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ/กจิกรรมในงบลงทนุทีป่รากฏใน
แผนปฏบิตักิารเป็นอนัดบัแรก

2. ใชแ้ผนภมูริะยะเวลา (Gantt Chart ) ตดิตามควบคมุงาน และการใชจ้า่ย
งบประมาณ ประชุมทกุอาทติย์

- ให ้Update แผน เป้าหมายเบกิจา่ยและผกูพนั 187 ลา้นบาท ณ 26 ธนัวาคม 

2557 แลว้เรง่รดัการด าเนนิงานยอ้นกลบั

3. ใหค้วามส าคญังานเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 30 พ.ย. –
31 ธ.ค. 58 ตามขอ้ส ัง่การของ รมว.กษ :

- การตดิ Logo การจดักจิกรรม การประชาสมัพนัธ์

4. งบลงทนุทีท่ าโดยวธิตีกลงราคาดว้ยงบนอ้ยกวา่ 500,000 บาท ควรสบืราคา
มากกวา่ 1 รา้น

5. การก าหนดคณุสมบตั ิผลงานของผูร้บัจา้งในงานงบลงทนุ จะตอ้งปฏบิตัติาม
มต ิครม. 2536 โดยผลงานทีก่ าหนดไมเ่กนิ 50% ของราคากลาง



ความกา้วหนา้การใชง้บลงทนุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กจิกรรม งบประมาณ

1. โครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานโครงการขยายผลโครงการหลวง

- โรงรวบรวมและคัดบรรจผุลติผล จ ำนวน 4 โรง 2,000,000

- โรงเรอืนถำวรส ำหรับปลกูพชื จ ำนวน 20 โรงเรอืน 2,000,000

- อำคำรเก็บปัจจัยกำรผลติกำรเกษตร จ ำนวน 4 หลัง 800,000

2. โครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานอทุยานหลวงราชพฤกษ์

- กำรพัฒนำแหลง่น ้ำพรอ้มระบบในอทุยำนหลวงรำชพฤกษ์ 8,000,000

- กำรพัฒนำระบบน ้ำบรเิวณโรงเรอืนเพำะช ำอทุยำนหลวงรำชพฤกษ์ 3,000,000

- กำรกอ่สรำ้งโรงเรอืนเพำะช ำ 2,000,000

2. โครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานอทุยานหลวงราชพฤกษ ์(ตอ่)

- กำรปรับปรงุถนน 4,000,000

- กำรปรับปรงุอำคำรนทิรรศกำร 2 เพือ่ลดพลังงำนและเสยีงสะทอ้น 3,000,000

- กำรปรับปรงุระบบบ ำบัดน ้ำเสยี 4,000,000

- กำรพัฒนำระบบสือ่สำรภำยในอทุยำนหลวงรำชพฤกษ์ 350,000

3. โครงการปรบัปรงุอา่งเก็บน า้บรเิวณสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

- โครงกำรปรับปรงุอำ่งเก็บน ้ำบรเิวณสถำบนัวจิัยและพัฒนำพืน้ทีส่งู 2,000,000

รวมงบประมาณ 31,150,000



วาระที ่1 เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

6.  การมอบหมายใหร้ว่มประชุมกบักระทรวง กษ.

- กำรประชมุ Morning talk ทกุเชำ้วนัจันทร ์รมว.กษ. เป็นประธำน มอบ  ผอ.ส ำนัก

ยทุธศำสตรฯ์ รว่มประชมุอยำ่งตอ่เนือ่ง และใหท้กุส ำนักสนับสนุนขอ้มลู และ

ด ำเนนิกำรตำมขอ้สัง่กำร

- กำรประชมุตดิตำมงบประมำณ 2558 มอบ ผอ. ส ำนักยทุธศำสตรฯ์ /หวัหนำ้กลุม่

งำนแผนฯ รว่มประชมุเป็นหลกั

- กำรประชมุโครงกำรพระรำชด ำร ิและโครงกำรเทดิพระเกยีรต ิมอบ ผอ.ส ำนักพัฒนำ 

/ผอ อทุยำนฯ รว่มประชมุเป็นหลกั

- กำรประชมุกำรประชำสมัพันธ ์มอบ ผอ.ส ำนักอ ำนวยกำร ผูเ้ชีย่วชำญเสำวนติย์

รว่มประชมุเป็นหลกั



วาระที ่1 เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

7. การถา่ยทอดนโยบายจากผูบ้รหิาร ผอ.ส านกั ควรถา่ยทอดนโยบายใหถ้งึ

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัทิกุระดบั เพือ่ความถกูตอ้ง รวดเร็ว เขา้ใจตรงกนัในการ

ปฏบิตังิาน

8. การเขา้ไปท างานในพืน้ทีข่ยายผลควรแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีโ่ครงการทราบเพือ่

ท าปฏทินิงาน ประสานความรว่มมอืกบัเกษตรกรและลดการซ า้ซอ้นของ

การเขา้พืน้ที่



1. ท า Gantt Chart งบลงทนุ ทกุรายการ

2. เรง่รดัรายการงบลงทนุใหผ้กูพนัสญัญา 100% เชน่ การ

ปรบัปรงุอา่งเก็บน า้บรเิวณสถาบนั รายการทีอ่ยูใ่นแผนปฏบิตักิาร 

ครภุณัฑฯ์

3. เตรยีมการปรบัโครงสรา้งและอตัราก าลงั

- เรง่บรรจตุ าแหนง่วา่ง

4. ประสาน สปก. เพือ่ท าหอ้งสนัทนาการ ปรบัปรงุหอ้งน า้ ประตู

ทางเขา้ฯ

ส านกัอ านวยการ



1. เตรยีมการประชุม กปส. เดอืน มกราคม 2558

- ก ำหนดเวลำ  วำระ

2. ท าเรือ่งขออนญุาตใชพ้ืน้ทีป่่าสงวนและอทุยานแหง่ชาต ิเพือ่

- ด ำเนนิงำนของสถำบนั

- เพือ่สรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำนในพืน้ทีโ่ครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง

3. เรง่รดัท า TOR ส ารวจความพงึพอใจและความเชือ่ม ัน่

4. ตดิตามและรายงาน กษ การใชจ้า่ยงบประมาณทกุอาทติย์

5. เรง่รดัการจดัซือ้คอมพวิเตอร์

6. ตรวจสอบขอ้มลูและผลการศกึษาสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ที่

โครงการหลวงและขยายผล

ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน



7. จดัท า war room ตดิตามผลงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ 58 ทีช่ ัน้ 3

- update แผนทกุอำทติย์

8.  การจดัการองคค์วามรูโ้ดยเลอืกโครงการน ารอ่ง “การน าผลงานวจิยัไปใช้

ประโยชน ์– กรณีการปลกูขา้วโพดเหลือ่มถ ัว่” รว่มกบัส านกัอ านวยการ 

พฒันา และวจิยั

ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน



1. เรง่รดัการประมลูการกอ่สรา้งในงบลงทนุปี 2558 และเตรยีมแบบส าหรบั

งบลงทนุ ปี 2559

2. ประสานกบัหนว่ยงานพนัธมติร ก าหนดโครงการพฒันาโครงสรา้งใน

พืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงใหช้ดัเจน

3. ใหค้วามส าคญัคณุภาพและความสม า่เสมอของผลผลติมากขึน้

4. ประสานหนว่ยงานพนัธมติรเพือ่รว่มปฏบิตังิานในพืน้ที ่เชน่ กรมการขา้ว 

กรมหมอ่นไหม สาธารณสขุ ปศสุตัว ์ประมง สหกรณ์ท ัง้ดา้นพฒันาและ

วจิยั และการเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้กเ่กษตรกร

5. ประสานหวัหนา้อทุยานในการขอใชพ้ืน้ที ่ส านกังาน แปลสาธติ และพืน้ที่

สง่เสรมิอาชพี

ส านกัพฒันา



อทุยานหลวงราชพฤกษ์

1. เรง่ประมลู

- รถเครน 3 ลำ้นบำท

- ระบบน ้ำเรอืนเพำะช ำ 3 ลำ้นบำท

- โรงเรอืนเพำะช ำ 2 ลำ้นบำท

2. เรง่รดังานทีก่ าลงักอ่สรา้ง ปรบัปรงุภมูทิศันร์อบสิง่กอ่สรา้ง 

- ประตชูำ้ง

- หอเขยีว

- บอ่กรองน ้ำเขำ้สระน ้ำหอค ำหลวง

- น ้ำตกสวนกลว้ยไม ้



อทุยานหลวงราชพฤกษ์

3. การจดัซือ้ตน้ไมใ้หญ ่ท าเฉพาะกรณีทีจ่ าเป็น เพราะตอ้ง
ค านงึถงึความคุม้คา่

4. เรง่รดังานออกแบบ ในงบลงทนุปี 2559



ส านกัวจิยั

1. ผลงานเดน่ น าเสนอในเว็บไซตส์ถาบนั และน าไปจดัการองค์

ความรู ้

- เฮมพ์ ขำ้วโพดเหลือ่มถั่ว ชวีภณัฑ ์ธำตอุำหำรในดนิ กำรลดกำรสญูเสยีหลงักำร

เก็บเกีย่วฯ

2. การตดิตามความกา้วหนา้ของงานวจิยั ปี 57/58 ท า Gantt 

Chart ใหร้ายงานผล ผอ.สวพส. และส านกัยทุธศาสตร ์ทกุ

สปัดาห ์

3. การขอต ัง้งบวจิยัปี 2559

- ดรูำยชือ่โครงกำรทีส่ง่ วช. ตำมระบบ NRMS

- Road Map

- เรือ่งใหม่ๆ  เชน่ กระเทยีมแบบครบวงจร กำรตลำด หญำ้แฝก ถั่ว กลว้ย กำรศกึษำ

ควำมเหมำะสมของผลงำนวจัิยเชงิพำณชิย์



ส านกัวจิยั

4. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานวจิยั : 

- หำนักวจัิยใหม่ๆ  ทีม่ำรับทนุวจัิย

- กำรเชญิผูท้รงคณุวฒุมิำเป็นผูเ้ชีย่วชำญในส ำนักวจัิย

- ควรพจิำรณำใหท้นุอดุหนุนเป็น Package เชน่ วจัิยกระเทยีม

ครบวงจร ใหผู้รั้บทนุไปสรำ้งทมีงำนเอง

- กำรวจัิยในลกัษณะกำรรว่มงำนกบัหน่วยงำน และเอกชน (Partnership)

5. การเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะชีแ้จง KPI ตอ่ กพร. ในเรือ่งจ านวน

โครงการทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

6. ปรบัปรงุคูม่อืวจิยั – การแบง่ปนัผลประโยชน์

7. ควรแจง้ส านกัพฒันาเพือ่ประสานการเขา้พืน้ทีโ่ครงการขยายผล



หนว่ยตรวจสอบภายใน

1. การยมืเงนิของเจา้หนา้ที่

2. การจดัท าแผนป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

3. การแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากงานวจิยั

4. ผลการสมัมนาจดัโดย ปปช.

- ใหจ้ดัท าแผนความเสีย่งจากการทจุรติ


