
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  
การตดิตามผลการดาํเนนิงานและตวัชีว้ดัประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู



วตัถปุระสงค์

รบัทราบนโยบายสาํคญัทีไ่ดร้บัมอบหมายและ
เรง่รดัใหด้าํเนนิงาน

ตดิตาม เรง่รดั งบประมาณ การดาํเนนิงาน
ในไตรมาส 1 และระยะตอ่ไป

แนวทางและการเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน
รายยทุธศาสตร์



1. นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• Roadmap 5 แผนงาน

- เพิม่ผลผลติและการตลาด

- การบรหิารจดัการแบบมผีูจ้ดัการ

- สหกรณ์

- อนรุกัษด์นิและนํา้

- นโยบายวจิยัสูอ่นาคตการเกษตร

- การแกไ้ขปญัหาเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื (รวมกฎหมาย)

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ























• โครงการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั “ใชน้ํา้อยา่งรู ้

คณุคา่ ปวงประชาถวายพอ่หลวงของแผน่ดนิ” โดยการจดักจิกรรมและ

ประชาสมัพนัธส์ญัลกัษณต์ลอดปี ท ัง้ Billboard และ Website

• โครงการ “เกษตรกรไดร้บั ประชาชนไดรู้ ้คนืความสขุสูค่นไทย 
จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ”์ เปิดตวัโครงการวนัที ่20 

ธนัวาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ อทุยานหลวงราชพฤกษโ์ดย

ปลดักระทรวงเกษตรฯ โดยจดัพรอ้มกนัท ัว่ประเทศ และเปิดเขา้อทุยานฯ 

ฟรใีนวนัที ่31 ธ.ค. 57 ตลอดท ัง้วนั

- ใหแ้ตล่ะสาํนกัเสนอกจิกรรมคนืความสขุไดใ้นชว่งวนัดงักลา่ว

- ใหน้ําสนิคา้มาจําหนา่ยในงาน นําเกษตรกร เยาวชนมาฝึกอบรม/ดงูาน

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



ป้ายสญัญาลกัษณเ์ทดิพระเกยีรต ิตามนโยบาย กษ. (57-58)



กจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิทีป่างแดงใน 5 ธ.ค. 57





2. การเรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณ ไตรมาส 1
- เบกิจา่ยงบประมาณโดยรวม 35%

- การผกูพนังบลงทนุทกุรายการ

- การเบกิจา่ยงบลงทนุ 37% 

- การเบกิจา่ยงบสมัมนา ฝึกอบรม 50%

(มกีารสรปุผลการสมัมนาฝึกอบรมทกุคร ัง้ ใหป้รบัแผนของบเพิม่ได)้

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ

กลไกในการตดิงานโดยทาํ Gantt Chart 
ตดิตามงานสาํคญัทกุรายการ รายงานทกุอาทติย์
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ความกา้วหนา้การใชจ้า่ยงบลงทนุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2557

กจิกรรม งบประมาณ
ผลการใช้
จา่ยและ
ผกูพนั

(9 ธ.ค. 57)
รอ้ยละ

1. โครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวง

4,800,000 1,367,400 28.49

2. โครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์ 24,350,000 13,219,693 54.29

3. โครงการปรบัปรงุอา่งเก็บนํา้บรเิวณ
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

2,000,000 - -

รวมท ัง้ส ิน้ 31,150,000 14,587,093 46.83

หมายเหต ุ:  แผนการใชจ้า่ยงบลงทนุ ต.ค. – ธ.ค. 57  รอ้ยละ 56.82
    งบลงทนุเหลอืจา่ยใหเ้สนอปรบัแผนไตรมาส 1 



(2) การสนบัสนนุโครงการหลวง

• เตรยีมการประชุม กปส. กมุภาพนัธ ์2558

- การสรปุผลงานโครงการหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- การสรปุผลงานโครงการขยายผลปีงบประมาณ 2557

- การบรูณาการแผนปฏบิตักิารในพืน้ทีโ่ครงการหลวงงบประมาณ 

2558

- การบรูณาการแผนปฏบิตักิารในพืน้ทีโ่ครงการขยายผล

งบประมาณ 2558

- ปญัหาและอปุสรรค

   - การปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายทีเ่ก ีย่วกบัเฮมพ์

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



3. แนวทางและการเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานยทุธศาสตรแ์ละแผน

(1) การประสาน ตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 2558 และรายงาน
       ผูบ้รหิารทกุอาทติย์

(2) การใชร้ะบบสารสนเทศสนบัสนุนทกุยทุธศาสตร์

- จดัทาํทะเบยีนเกษตรกร

- การใชแ้ผนทีด่นิรายแปลงวางแผนการผลติ ควบคมุคณุภาพ (GAP) 
การสือ่สารทีร่วดเร็วสนบัสนุนการตลาด และการอนรุกัษ์

- การจดัการองคค์วามรูท้ ีต่อบสนองยทุธศาสตร์

- การสือ่สารราคาผลผลติทีร่วดเร็วใหแ้กโ่ครงการและเกษตรกร เพือ่
สนบัสนนุการตลาด

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



(3) การเรง่รดัการจดัจา้งสถาบนัการศกึษาสาํรวจความพงึพอใจ

(4) การประสาน กพร. เพือ่ทราบประเด็นเจรจา KPI 2558 ใหช้ดัเจน

(5) การจดัทาํแผนแมบ่ทเชือ่มโยงโครงการหลวงและขยายผล

- นโยบายของคณะกรรมการสถาบนั

- การประเมนิผลการดาํเนนิงานโครงการในลกัษณะตา่งๆ 

- การสาํรวจความพงึพอใจ

- การจดัการประชุมรบัฟงัความคดิเห็น

(6) การจดัทาํกลยทุธก์ารตลาดรายลุม่นํา้ และรายพชืและการสนบัสนุน
โครงการหลวง

(7) การปรบัโครงสรา้งรองรบัการจดัการองคค์วามรูข้องสถาบนั

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



4. การวจิยัและใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยั

(1) การเรง่รดังานวจิยั ใหผ้กูพนัสญัญาการใหท้นุอดุหนุนทกุโครงการ
ภายในไตรมาส 1 และเรง่รดังานวจิยัทีท่าํเอง

(2) การวจิยัแบบครบวงจรการผลติเป็นนโยบายหลกัของสถาบนั หากงบ
เหลอืใหป้รบัแผนเรง่รดักจิกรรมทีอ่ยูใ่น Roadmap หรอืเพิม่งาน
นโยบาย

(3) ใหค้วามสาํคญัการวจิยัดา้นการตลาด ขา้วโพดเหลือ่มถ ัว่ การเลีย้งผึง้
เพือ่ผสมเกสรตน้ไมผ้ล กระเทยีม กลว้ย ปทมุมา การศกึษาความ
เหมาะสมของผลติภณัฑเ์ชงิพาณชิย ์การศกึษาความเหมาะสมของการ
สง่เสรมิการปลกูพชืชนดิตา่ง ๆ เรง่รดัการจดัทาํยทุธศาสตรเ์ฮมพ์

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



(4) ใหป้ระสานงานวจิยักบัฝ่ายวจิยัมลูนธิโิครงการหลวงเพือ่ทาํงานวจิยั
สนบัสนนุซึง่กนัและกนั

(5) การปรบัปรงุคูม่อืนกัวจิยัในสว่นของการแบง่ปนัผลประโยชนจ์าก
งานวจิยั ควบคูก่บัการปรบัปรงุระเบยีบการใหท้นุอดุหนุนการวจิยั

(6) การจดังาน “งานวจิยัและพฒันาเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน” 
รว่มกบั สกว. มกอช. สศก. และหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง ในเดอืนสงิหาคม 
2557 อาจจดัการประชุมวชิาการประจําปี 

(7) รว่มกบั มช. จดัการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ7-8 มกราคม 
2558 เร ือ่ง การวจิยัพฒันาพืน้ทีส่งู ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ให้
ประสาน ดร.ธรีะ นําดงูานสถาบนั และจดัประชุมเครอืขา่ยสถาบนัวจิยั

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอาชพี รายได ้และการตลาด

(1) เรง่รดัการผกูพนังบลงทนุทีค่า้งอยูท่กุรายการ

(2) ใหค้วามสาํคญัการบรหิารจดัการ แบบมผีูจ้ดัการเป็นระบบลุม่นํา้ มี
เป้าหมายทีช่ดัเจนในระดบัลุม่นํา้ ศนูยแ์ละโครงการ

(3) การเพิม่คณุภาพของงานในศนูยแ์ละโครงการโดยต ัง้เป้าหมายท ัง้
ปรมิาณ คณุภาพ การพฒันาเจา้หนา้ทีแ่ละเกษตรกร และระบบงาน
เพือ่ใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



พืน้ทีด่าํเนนิการ

ฟารม์ขนาดใหญ่

ผูจ้ดัการ

เกษตรกรรายยอ่ย



ผูจ้ดัการ

- การอนรุกัษด์นิและนํา้

- การปลกูป่าและ
ฟื้นฟปู่า

- การรวมกลุม่

- การใชเ้ทคโนโลยลีด
ตน้ทนุ

- การบรหิารจดัการทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

- การจดัทําแผนการใช้
ประโยชนท์ีด่นิ

- การเพิม่ผลผลติ

- การวางแผนการผลติ
ใหส้อดคลอ้งกบั
ตลาด

- การควบคมุการผลติ
ใหเ้ป็นไปตามแผน

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายผลติ

- โลจสิตกิส์

- กาํหนดเป้าหมายการ
จําหนา่ย

- ตดิตาม Trend 
การตลาด

ฝ่ายอํานวยการ
และการตลาด

ฝ่ายอนรุกัษ์

- บญัชกีารเงนิและพสัดุ



(4) การขยายผลในรปูแบบเยีย่มเยอืน และการขยายผลความมอืกบั
หนว่ยงานพนัธมติรและภาคเอกชนมากขึน้ การสรา้งกองทนุเพือ่ความ
ย ัง่ยนืของโครงการ

(5) การดาํเนนิตาม KPI ทีก่าํหนด

(6) จดัทาํกจิกรรมเพือ่รองรบัการสาํรวจความพงึพอใจและความเชือ่ม ัน่ 
(ระบบธรรมาภบิาล) ดแูบบสอบถามจากสาํนกัยทุธศาสตร์

(7) การอนรกัษจ์ะตอ้งทาํทาํควบคูไ่ปกบัการพฒันาโดยสรา้งสิง่จงูใจใหแ้ก่
ชุมชน  การลดสารเคม ีการปลกูป่าชาวบา้น การอนรุกัษด์นิและนํา้
อยา่งเป็นระบบ

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบและปฏบิตั ิ



6. การบรหิารจดัการ

(1) เรง่รดัการผกูพนังบลงทนุ และครภุณัฑ์

(2) ออกแบบและผกูพนัรายการทีไ่ดร้บังบเหลอืจา่ย หอพกั บา้นพกั โรงจอดรถ 
อาคารสนัทนาการ วจิยั โรงเก็บวสัดุ

(3) ใหค้วามสําคญัการปรบัโครงสรา้ง อตัรากาํลงั และเสน้ทางความกา้วหนา้ของ
เจา้หนา้ทีส่ถาบนั

(4) ทบทวนสวสัดกิาร โดยเฉพาะคา่รกัษาพยาบาลในระบบประกนัสขุภาพ
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(5) เรง่รดัการจดัทาํแผนปฏบิตักิารธรรมาภบิาล เพือ่ปฏบิตัโิดยเร็ว โดยจะมกีาร
สํารวจความเชือ่ม ัน่ตน้ปี 58 และจะมกีารสํารวจโดย ปปช.

(6) การศกึษาความเป็นไปไดข้องการมศีนูยฝ์ึกอบรมการวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
เพือ่สนบัสนนุสถาบนัเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

(7) การใชส้ารสนเทศในการลดข ัน้ตอนการทาํงาน

(8) การทาํงานใหเ้นน้ความโปรง่ใส ปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั
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7. การบรหิารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์

(1) เรง่รดังานกอ่สรา้งทีค่า้งอยูใ่หเ้สร็จภายใน ธ.ค.57 โดยไมค่วรแกไ้ข
แบบโดยไมจ่ําเป็น จดัลาํดบัความสาํคญัของงานและกระจายงาน

(2) เรง่รดัการทาํคูม่อืดแูลรกัษาสวนเพือ่ลดความเสีย่ง

(3) การศกึษาความเหมาะสมของทางเลอืกในการพฒันาแหลง่นํา้และระบบ
กระจายนํา้ และทาํแผนของบประมาณ

(4) การทาํแผนเพิม่ชนดิพนัธุท์ ีท่าํไดโ้ดยรวดเร็วมคีา่ใชจ้า่ยนอ้ย และทาํ
แผนของบประมาณ

(5) เตรยีมรบัการสาํรวจความพงึพอใจใน ม.ค. 58

(6) ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จะเปิดอทุยานใหผู้เ้ขา้ชมฟรตีลอดวนัตาม
นโยบาย กษ. จงึขอใหน้ําผลติผล ผลติภณัฑม์าขายได้
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