
การประชุมประจาํเดอืน
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2558

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู



1. ผลการประชุม 
          เร ือ่งทีค่ณะกรรมการ กปส. รบัทราบ 1 เร ือ่ง 
ดงันี้

   รบัทราบผลการดาํเนนิงานประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และใหห้นว่ยราชการตา่ง ๆ 
นําขอ้คดิเห็นของคณะกรรมการไปพจิารณา
ดาํเนนิการในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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เร ือ่งทีค่ณะกรรมการ กปส. มมีตเิห็นชอบ 
1. เห็นชอบในหลกัการยทุธศาสตร ์แผนงาน และคาํขอ

งบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2559 ทีส่นบัสนนุศนูยพ์ฒันาโครงการ
หลวง จาํนวน 38 แหง่ จาํนวน 547,300,028 บาท และโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง จาํนวน 29 แหง่ จาํนวน 356,692,114 
บาท 

และมอบใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละสาํนกั
งบประมาณรบัไปพจิารณาใหก้ารสนบัสนนุตามความเหมาะสม
ตอ่ไป โดยเฉพาะงบประมาณดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของกรมชลประทาน และกรมพฒันาทีด่นิ
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         2. เห็นชอบการขอเพกิถอนพืน้ทีท่ ีม่ลูนธิโิครงการหลวง
และสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ใช้
ประโยชน ์ออกจากเขตพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตดิอยสเุทพ – ปยุ 
จาํนวนพืน้ที ่868-1-58 ไร ่มาเป็นพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิ
ประกอบดว้ยพืน้ที ่จาํนวน 3 แปลง ในคราวเดยีวกนั ดงันี ้

1) แปลงทีด่นิดา้นทศิเหนอื จาํนวน 295-2-26 ไร ่ซึง่
เป็นทีต่ ัง้มลูนธิโิครงการหลวง และสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
(องคก์ารมหาชน) 

2) แปลงทีด่นิดา้นทศิใต ้จาํนวน 104-0-22 ไร ่ซึง่เป็น
พืน้ทีท่ ีม่ลูนธิโิครงการหลวง และสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
(องคก์ารมหาชน) ใชป้ระโยชนใ์นการทาํกจิกรรมอยูใ่นปจัจบุนั
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      3) พืน้ทีอ่ทุยานหลวงราชพฤกษ ์จาํนวน 468-3-10 ไร ่
มอบหมายใหก้รมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์่า และพนัธุ ์

พชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรง่รดั
ดาํเนนิการเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีาเพกิถอนพืน้ทีด่งักลา่ว ตาม
ระเบยีบและกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ลูนธิโิครงการหลวงและ
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ใชป้ระโยชน์
ในการดาํเนนิงานตอ่ไป
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2. ขอ้เสนอแนะของนายกรฐัมนตรี
 2.1 มลูนธิโิครงการหลวง ไดด้าํเนนิงานตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั คอื การเขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ใน
การชว่ยเหลอืเกษตรกร มกีารปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัภมูปิระเทศ 
สภาพอากาศ จงึถอืเป็นแบบอยา่งทีด่ ีท ีห่นว่ยงานจะนําไปใชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนนิงานเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถชว่ยเหลอื
ตนเองได ้ลดตน้ทนุการผลติ ปลกูพชืแบบใชพ้ืน้ทีน่อ้ย ใชน้ํา้
นอ้ย แตใ่หผ้ลผลติมาก ปลกูพชืตามความตอ้งการของตลาด 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาดา้นการตลาด
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2.2 เห็นไดว้า่มผีูส้นใจมาเรยีนรูจ้าํนวนมาก แตส่ว่นใหญ่
จะศกึษาดงูาน จงึใหห้นว่ยราชการมาฝึกอบรมความรูต้า่งๆจาก
มลูนธิโิครงการหลวง เมือ่อบรมแลว้ใหน้ําไปปฏบิตัดิว้ย 
นอกจากนีเ้จา้หนา้ทีจ่ะตอ้งมกีารปฏบิตังิานแบบ Direct sale 
โดยใหน้ําเกษตรกรมาศกึษาดงูานตามศนูยต์า่งๆ แลว้นําไป
ปฏบิตัใินแปลงของเกษตรกรเอง ซึง่หากสาํเร็จแลว้จะทาํให้
เกษตรกรรายอืน่หนัมาปรบัเปลีย่นวธิกีารปลกูตาม การทาํงาน
แบบนีจ้ะทาํใหเ้ห็นผลเร็วขึน้  
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2.3 ควรสรา้งนวตักรรมจากงานวจิยั การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์เพือ่ผลผลติจะไดแ้ขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้เพือ่
สนบัสนนุยทุธศาสตรข์องประเทศ คอื ประเทศไทยตอ้งมคีวาม
ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื ภายใน 3 ปี โดยควรมกีารกาํหนด
เป้าหมาย แผนงาน และโครงการทีช่ดัเจน

2.4 ควรขึน้ทะเบยีนภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และจดสทิธบิตัร
พนัธุพ์ชืตา่งๆ โดยเฉพาะพชืทอ้งถิน่หรอืพนัธุพ์ชืทีพ่ฒันาขึน้มา
ใหมใ่หค้รบถว้น กอ่นนําไปสง่เสรมิในตา่งประเทศ

2.5 ใหค้วามสาํคญัในเรือ่ง Zoning การปลกูพชืโดย
คาํนงึถงึการลาด
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2.5 ควรลดการนําเขา้พชืทีส่ามารถปลกูไดด้แีละมี
คณุภาพในประเทศ เชน่ กาแฟ ยาสบูพนัธุด์ ี

2.6 ไมค่วรปลกูป่าโดยวธิเีดมิ การปลกูป่าควรปลกูในทีท่ ี่
มนีํา้ เพราะไมเ่ชน่น ัน้ปลกูแลว้ไมข่ ึน้ ไมไ่ดผ้ล และควรปลกูใน
รปูแบบของป่าชาวบา้น

2.7 ควรใหค้วามสาํคญัเร ือ่งแรงงานภาคการเกษตร 
เนือ่งจากปจัจบุนัประชาชนวยัแรงงานภาคการเกษตรออกไป
ประกอบอาชพีรบัจา้งและบรกิารจาํนวนมาก ผูท้ ีท่าํการเกษตรจงึ
เป็นวยัสงูอาย ุมกีารจา้งแรงงานเพือ่การทาํการเกษตรเพิม่มาก
ขึน้ทาํใหต้น้ทนุการผลติสงูขึน้ 
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2.8 ควรนําวดีทีศันจ์ากการเสนอผลการดาํเนนิงาน
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมลูนธิโิครงการหลวงและ
ของหนว่ยงานตา่งๆ ทีส่นบัสนนุงานโครงการหลวงไปเผยแพร่
ผา่นทางสถานโีทรทศันช์อ่ง 5 และ ชอ่ง 11 NBT เพือ่เผยแพร่
พระราชดาํรแิละพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัใหป้ระชาชนชาวไทยไดร้บัทราบมากขึน้



2. การเรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 2558 ไตรมาส 2

3. การเรง่รดัการใชจ้า่ย เงนิเหลอืจา่ยปี
    งบประมาณ 2557

4. การปรบัแผนงบประมาณ 2558

5. แผนการบรหิารความเสีย่ง ใหเ้พิม่เตมิ การบรหิาร
    โครงการใหเ้ป็นไปตามสญัญา และระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้ง

เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



1. สาํนกัวจิยั
- การทาํกลยทุธง์านวจิยั

- ประชุมภายในทบทวน SWOT จดัลาํดบัความสาํคญักลยทุธ์

- ประชุมภายนอกรบัฟงัความคดิเห็น

- เรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 2558
- ทาํสญัญาทกุโครงการ

- เรง่รดังานทาํเอง และทีล่งนามสญัญาแลว้

- สรปุผลงานวจิยัดา้นการตลาด เพือ่เสนอคณะกรรมการ
   สถาบนัเดอืนนี้
- การเตรยีมชีแ้จงกฎกฤษฎกีาเร ือ่งเฮมพ์

การตดิตามงานรายสํานกั



2. สาํนกัพฒันา

- การปรบัแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัแผนการใช้
   ประโยชนท์ีด่นิและการตลาด

- การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

- การใหค้วามสาํคญัเร ือ่งคณุภาพ

- การลดตน้ทนุ ต ัง้แตก่ารผลติไปถงึการขนสง่

- การเพิม่มลูคา่ ผลติภณัฑบ์รรจ ุbranding

การตดิตามงานรายสํานกั



- ผูจ้ดัการลุม่นํา้ทาํแผนรายงานเป็นระบบลุม่นํา้ ครอบคลมุ
- ลกัษณะทางกายภาพ
- ลกัษณะทางสงัคม
- แผนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
- งานวจิยัในพืน้ที่
- ระบบการผลติ การตลาด การขนสง่ การควบคมุคณุภาพ
- ระบบการอนรุกัษ์
- แผนชุมชน
- แผนบรูณาการ
- การบรหิารจดัการ อตัรากาํลงั งบประมาณ

- ใหต้รวจสอบและรายงานการปลกูฝิ่นบนดอยปยุ
- การลงนาม MOU กบั มธร.ลา้นนา (นา่น)

การตดิตามงานรายสํานกั



3. สาํนกัอาํนวยการ

- เรง่รดัผกูพนัสญัญางบเหลอืจา่ย 2557

- ทาํ workshop ผูใ้ช ้E-สารบรรณ รว่มกบัสาํนกั
           ยทุธศาสตร ์เพือ่ประปรงุระบบให ้ลดข ัน้ตอน/
           ภาระงาน

- ตดิตามการตรวจนบัครภุณัฑ์

- การจดัทาํคูม่อืการปฏบิตังิานตามสญัญา

การตดิตามงานรายสํานกั



- การจดัทาํคูม่อืการใหบ้รกิารประชาชน

- เร ือ่งใดทีม่อบอาํนาจไปแลว้ ใหท้าํแบบ
          one-stop service โดยสง่ตอ่ไป
          ผูเ้ก ีย่วขอ้งไดเ้ลย

การตดิตามงานรายสํานกั



4. สาํนกัยทุธศาสตร์

- เรง่รดัการจดัซือ้ครภุณัฑร์ะบบคอมพ์

- จดัประชุมรบัฟงัความคดิเห็นของหนว่ยงาน
ตอ่ผลการศกึษาสภาวะเศรษฐกจิสงัคมเพือ่ใชเ้ป็น
ฐานทาํแผนแมบ่ท

- การปรบัแผนทาํยทุธศาสตรก์ารตลาดรายลุม่
นํา้

การตดิตามงานรายสํานกั



- การปรบัแผนปฏบิตักิารเสนอคณะกรรมการ 
ม.ีค.58

- รว่มกบัสาํนกัอาํนวยการปรบัระบบ E-สาร
บรรณ

- การใชร้ะบบสารสนเทศในการรายงานราคา
ตลาดของผลติผล

การตดิตามงานรายสํานกั



5. อทุยานหลวงฯ

- เนน้ความม ัน่คงของนํา้

- เรง่ออกแบบขยายความจบุงึนํา้หลง
- เพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํา้

- เชือ่มระบบสบูนํา้จากบงึนํา้หลงเขา้
ระบบเดมิ

การตดิตามงานรายสํานกั



- การจดัทาํระเบยีบการใหเ้ชา่พืน้ที ่และ
ประกาศใช้

- การเรง่รดัการเปิดใชง้านเรอืนไมด้อก

- การจาํลองหว้ยฮอ่งไครม้าแสดงในอทุยานฯ

การตดิตามงานรายสํานกั



6. หนว่ยตรวจสอบภายใน

- ประสาน ปปช. ใหค้วามเห็นชอบแผน
ธรรมาภบิาล

- ตรวจสอบระบบธรรมาภบิาลในพืน้ที่

- ประสานอนตุรวจสอบพจิารณาวธิกีารคดิคา่
ขนสง่พเิศษ ในพืน้ทีล่าดชนั

- การเพิม่ความเสีย่งในการบรหิารสญัญา

เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ


