
การประชุมประจ าเดอืน

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

วนัที ่27 มกราคม 2558

ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู



1. การรบัเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา วนัที ่20 มกราคม 2558 

ณ ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาอมกอ๋ยตามพระราชด าร ิอ าเภออมกอ๋ย และ 

วนัที ่21 มกราคม 2558 ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาตจิงัหวดัเชยีงใหม่

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



2. ตวัชีว้ดั กพร. ของสถาบนั (ปีงบประมาณ 2558)

ตวัชีว้ดั คะแนน 5

1.1 รอ้ยละของความส าเร็จการน าผลงานวจัิยหรอื
ทรัพยส์นิทางปัญญาไปขยายผล ใชป้ระโยชน ์และ/หรอื
สรา้งสทิธปิระโยชน์

13 เรือ่ง

1.2 จ านวนรายไดข้องเกษตรกรทีเ่กดิขึน้จากการไดรั้บ
การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละมกีารน าไปใชป้ระโยชนใ์น
การพัฒนาอาชพี

111.91 ลบ.

1.3 จ านวนชมุชนทีจ่ัดท าแผนชมุชนและมกีระบวนการ
ขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัิ

29 พืน้ที่

1.4 จ านวนพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงทีม่ี
การจัดการดา้นการผลติ การตลาด การจัดการหลงัการ
เก็บเกีย่ว และโลจสิตกิส์

5 พืน้ที่

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



2. ตวัชีว้ดั กพร. ของสถาบนั (ปีงบประมาณ 2558) (ตอ่)

ตวัชีว้ดั คะแนน 5

1.5 จ านวนชมุชนทีน่ าแผนทีข่อบเขตทีด่นิ ไปใช ้

ประโยชนใ์นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

15 พืน้ที่

การด าเนนิงานของอทุยานหลวงราชพฤกษ์
1.6.1 จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้เยีย่มชมอทุยาน

หลวงราชพฤกษ์

747,976 คน

1.6.2 จ านวนผูท้ีเ่ขา้มารับการเรยีนรู ้ ดา้น
การเกษตรและความหลากหลายทางชวีภาพ

5,300 คน 
และสามารถ
น าไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้
70 %

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



2. ตวัชีว้ดั กพร. ของสถาบนั (ปีงบประมาณ 2558) (ตอ่)

ตวัชีว้ดั คะแนน 5

2.1 ระดบัความส าเร็จของการส ารวจความพงึพอใจและ
พัฒนาการใหบ้รกิาร (หน่วย: ระดบั)

รอ้ยละ 90 
และเสนอ
รายงาน

ปรับปรงุงานปี
งบ57 ตอ่

คณะกรรมการ

2.2 รอ้ยละความเชือ่มัน่ตอ่การด าเนนิงานตามบทบาท
หนา้ทีข่ององคก์ารมหาชน (หน่วย: รอ้ยละ)

รอ้ยละ 90

3.1 รอ้ยละของการเบกิจา่ยตามแผนการใชเ้งนิ 
(หน่วย: รอ้ยละ)

รอ้ยละ 100

3.2 จ านวนพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงทีม่กีารเพิม่
ประสทิธภิาพการรายงานผลการปฏบิตังิานและน าไปใช ้

ประโยชน์

21 พืน้ที่

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



2. ตวัชีว้ดั กพร. ของสถาบนั (ปีงบประมาณ 2558) (ตอ่)

ตวัชีว้ดั คะแนน 5

4.1 ระดับการพัฒนาดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 5

4.2 ระดับคณุธรรมและความโปรง่ใสการ
ด าเนนิงานของหน่วยงาน

มรีะดบัคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

สงูมาก (คะแนน 80 – 100

คะแนน)

4.3 รอ้ยละของจ านวนขอ้เสนอแนะและขอ้ สงัเกต
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบทีใ่ห ้สวพส. 
แกไ้ขปรับปรงุ ไดม้กีารด าเนนิการเสร็จและไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะ กรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง
(หน่วย: รอ้ยละ)

รอ้ยละ 100

4.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของ
บคุลากร

การพัฒนาบคุลากร เพือ่ปิด 
Gap สมรรถนะกลุม่งาน 

(Functional 
Competency) รอ้ยละ 70

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



3. คณะกรรมการสถาบนัเห็นชอบงบประมาณ

ประจ าปี 2559

- มกีารเปลีย่นชือ่โครงการวจิยั

กระเทยีมไทย  กระเทยีม

ไกก่ระดกูด า   ไกบ่นพืน้ทีส่งู

ผ ึง้สรา้งรายได ้ ผึง้ผสมเกสรและเพิม่รายได้

- ปรบัลดงานกอ่สรา้งโรงเรอืนควบคมุอณุหภมูลิง 

7 ลา้นบาท ไปเพิม่ใหง้บซอ่มแซมหอค าหลวง

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



4. การเรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 2558 ไตรมาส 2 ซึง่ต า่กวา่ 

เป้าหมายมาก ท ัง้นีใ้หป้ระชุมคณะท างาน ตดิตามงานอยา่ง 

ตอ่เนือ่ง และ การเรง่รดัการใชจ้า่ยงบเหลอืจา่ย 2557

5. การปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตร ีเร ือ่งการปรบัลดคา่งาน

กอ่สรา้งของหนว่ยงานภาครฐั

-ใหท้กุหนว่ยงานปฏบิตัติามมต ิครม. อยา่งเครง่ครดั

6. การแกไ้ขแบบสิง่กอ่สรา้ง ควรไดร้บัการอนมุตัจิาก

ผูอ้ านวยการสถาบนักอ่นการแกไ้ขสญัญา

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



7. ใหผู้ร้บัผดิชอบ ผูป้ระสานงาน เตรยีมหลกัฐานชีแ้จง 

กพร. ทีจ่ะเขา้ตรวจเอกสารทีส่ถาบนั วนัที ่19

กมุภาพนัธ ์2558

8. ใหเ้ตรยีมการรบัการตรวจจาก สตง. วนัที ่26 

มกราคม – 27 กมุภาพนัธ ์2558 โดยเริม่ตรวจที่

อทุยานหลวงฯ

เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



9. การปรบัแผนปฏบิตักิาร งบประมาณ 2558 ใหท้กุ

ส านกัเสนอ 

-ขอใชง้บลงทนุทีเ่หลอื 5.3 ลา้นบาท

-การปรบัเปลีย่นรายการตา่ง ๆ

- การพฒันาบคุลากรทีม่ ีKPI เพิม่

-การเตรยีมการเรือ่ง Hemp

- การวดัความชืน้ในดนิ

10. การเตรยีมการประชุม กปส.ทีอ่า่งขาง 17 ก.พ. 58

เวลา 10.00 น.

- ใหต้ ัง้คณะท างานเพือ่จดัการประชุม

เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



ใหน้ าเร ือ่งผลการสอบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการเชา่พืน้ที่

ลานจอดรถ P1 เขา้อนกุรรมการตรวจสอบพจิารณา

ส านกัอ านวยการ



1. คณะกรรมการเห็นชอบการขอเพกิถอนพืน้ทีด่ าเนนิงานของ

สถาบนัออกจากอทุยานแหง่ชาตดิอยสเุทพ-ปยุ มอบใหก้รม

อทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มด าเนนิการตอ่ไป และมอบหมายให้

ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน รา่งวาระใหค้ณุอชัพร และคณุ

ธ ารงลกัษณ์ตรวจสอบ

2. ใหส้ านกัยทุธศาสตรแ์ละแผนจดัท าสมัมนากบัผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เพือ่ส ารวจศกึษาเพิม่เตมิโครงการศกึษาสภาวะเศรษฐกจิและ

สงัคมในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพืน้ทีโ่ครงการขยายผล

โครงการหลวง

ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน



3. ใหส้ านกัยทุธศาสตรแ์ละส านกัพฒันา จดัท าวดิทีศัน์ ผลงาน

ของหนว่ยงานสนบัสนนุงานโครงการหลวง ส าหรบัใชใ้นการ

ประชุม กปส. (ความยาวเวลา 5 นาท ี)

ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน



ใหส้ านกัพฒันา ใหค้วามส าคญัจดัท าระบบการ

ประสานงานกบัโครงการหลวง

- ดา้นการผลติทีไ่ดค้ณุภาพ

- ดา้นการตลาดสนบัสนนุโครงการหลวง

- ดา้นโรงคดับรรจ ุหอ้งเย็น มรีะบบการบรรจ ุการขนสง่

รถเย็นทีไ่ดม้าตรฐานเดยีวกบัโครงการหลวง

ส านกัพฒันา



การสมัมนารา่งแผนกลยทุธงานวจิยัของสถาบนั ให้

ปรบัปรงุ แกไ้ข SWOT และ เชือ่มโยง Road map งานวจิยัของ

สถาบนัตามความเห็นของคณะอนกุรรมการวจิยั

ส านกัวจิยั



ใหห้วัหนา้ตรวจสอบภายใน ท าหนงัสอืถงึ ปปช. ให้

พจิารณาเกีย่วกบัการก าหนดหลกัเกณฑ ์ธรรมาภบิาลของ

สถาบนั

ตรวจสอบภายใน


