
รจุริา  รมิผดี
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

การขบัเคลือ่นงานตามนโยบายและ
แผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 



การแตง่ต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2558 ไดแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการสถาบนั ตามมติ ครม. เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558 ดงันี้

1) นายอําพน  กติตอิําพน ประธานกรรมการ
2) รศ.อณุารจุ  บญุประกอบ  กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการเกษตร
3) นางมิง่ขวญั  วชิยารังสฤษดิ์ กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการพัฒนาสงัคม
4) นายสทุัศน ์ ปลืม้ปัญญา      กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการอนุรักษ์และ 
                                                           การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
5) นายอชัพร  จารจุนิดา              กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการบรหิารจัดการ
                                                           หรอืกฎหมาย



องคป์ระกอบคณะกรรมการสถาบนั

1. หมอ่มเจา้ภศีเดช รชันี ประธานคณะทีป่รกึษาพเิศษ

2. ดร.อาํพน  กติตอิาํพน ประธานกรรมการ

3. เลขาธกิารมลูนธิโิครงการหลวง กรรมการ

4. เลขาธกิาร กปร. กรรมการ

5. ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

6. ปลดักระทรวงมหาดไทย กรรมการ

7. ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กรรมการ

8. นายอชัพร  จารจุนิดา กรรมการ

9. นายสทุศัน ์ ปลืม้ปญัญา กรรมการ

10. นางมิง่ขวญั  วชิยารงัสฤษดิ์ กรรมการ

11. รศ.ดร.อณุารจุ  บญุประกอบ กรรมการ

12. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู กรรมการและเลขานกุาร



การแตง่ต ัง้อนกุรรมการ และคณะทาํงาน

1) แตง่ต ัง้คณะอนกุรรมการ จาํนวน 4 คณะ 
- อนกุรรมการขบัเคลือ่นนโยบาย 
- อนกุรรมการตรวจสอบ 
- อนกุรรมการอทุยานหลวงราชพฤกษ ์
- อนกุรรมการวจิยัและพฒันา 

2) แตง่ต ัง้คณะทาํงานพฒันาบคุลากร โครงสรา้ง
องคก์ร และคณะทาํงานตดิตามคดแีละกฎหมาย



องคป์ระกอบ
1) นายอําพน  กติตอิําพน ประธานอนุกรรมการ
2) นายอาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ อนุกรรมการ
3) นายอชัพร  จารจุนิดา อนุกรรมการ
4) นายวรวทิย ์ จําปีรัตน์ อนุกรรมการ 
5) นายนนทกิร  กาญจนะจติรา อนุกรรมการ
6) นายชวลติ  ชขูจร อนุกรรมการ
7) นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ อนุกรรมการ
8) นายสมชาย  พฤฒกิลัป์ อนุกรรมการ
9) นายสทุศัน ์ ปลืม้ปัญญา อนุกรรมการ
10) นายอานนท ์ สนทิวงศ ์ ณ อยธุยา อนุกรรมการ
11) ผูอ้ํานวยการสถาบนั อนุกรรมการและเลขานุการ
12) นางสาวณัฐสพุณิ  ชนประเสรฐิ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ
13) ผูอ้ํานวยการสํานักยทุธศาสตรแ์ละแผน ผูช้ว่ยเลขานุการ
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1. คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นนโยบาย

อาํนาจหนา้ที่
1) ตดิตามการดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
2) จัดทํานโยบาย กํากับและประสานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง ใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง

ขยายผลพัฒนาพืน้ทีส่งู
3) กําหนดแนวทางนโยบายการบรหิารจัดการอทุยานฯ และกํากบัดแูลใหก้ารดําเนนิงานมปีระสทิธภิาพ
4) รายงานผลการดําเนนิงานตอ่คณะกรรมการสถาบันวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู
5) แตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่ชว่ยปฏบิตังิานไดต้ามความเหมาะสม
6) ปฏบิตังิานอืน่ๆตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย



องคป์ระกอบ
1) นายอําพน  กติตอิําพน ประธานอนุกรรมการ
2) นายภมูใิจ  อตัตะนันท์ อนุกรรมการ
3) นางณัฐา  โพธาภรณ์ อนุกรรมการ
4) นายณฐพงศ ์ วรรณรัตน์ อนุกรรมการ
5) ผูอ้ํานวยการสถาบนัวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู อนุกรรมการ
6) ผูอ้ํานวยการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
7) นายสพุัฒน ์ เมธวีรพจน์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ
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2. คณะอนกุรรมการอทุยานหลวงราชพฤกษ์

อาํนาจหนา้ที่
1) พจิารณากําหนดแนวทางการบรหิารจัดการอทุยานหลวงราชพฤกษ์
2) กลั่นกรองงบประมาณและแผนบรหิารจัดการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ประจําปี เพือ่เสนอคณะกรรมการ

สถาบนัวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู
3) กํากบัดแูลการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารอทุยานหลวงราชพฤกษ์ เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานเป็นไปตาม

แผนบรหิารจัดการและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
4) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย



องคป์ระกอบ
1) นางมิง่ขวญั วชิยารังสฤษฏ์ ประธานอนุกรรมการ
2) นางสาวสทุธริัตน ์ รัตนโชติ อนุกรรมการ
3) นางสาวธํารงลักษณ ์ ลาพนิี อนุกรรมการ
4) นางสาวออ้นฟ้า  เวชชาชวีะ อนุกรรมการ
5) หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
6) เจา้หนา้ทีท่ีผู่อ้ํานวยการมอบหมาย ผูช้ว่ยเลขานุการ 
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3. คณะอนกุรรมการตรวจสอบ

อาํนาจหนา้ที่
1) สอบทานใหส้ถาบนัมรีายงานงบดลุบญัช ีการเงนิ ทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอ
2) พจิารณา ตรวจสอบใหส้ถาบนัมรีะบบควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน
3) ตรวจสอบ พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนขอ้สงัเกต เกีย่วกบัระบบงาน การบรหิารจัดการและ

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
4) จัดทํารายงานสาระการกํากบัดแูลกจิการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เสนอตอ่ประธานกรรมการ
5) ใหอ้นุกรรมการมอีํานาจในการเชญิเจา้หนา้ทีส่ถาบนั หรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลูหรอืมาเขา้รว่ม

การประชมุกบัคณะอนุกรรมการไดต้ามความเหมาะสม หรอืตามทีอ่นุกรรมการเห็นสมควร
6) ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย



องคป์ระกอบ
1) นายสทุศัน ์ ปลืม้ปัญญา ประธานอนุกรรมการ
2) รศ.ดร.อณุารจุ  บญุประกอบ   อนุกรรมการ
3) รศ.สมพร  อศิวลิานนท์ อนุกรรมการ
4) ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ อนุกรรมการ
5) รศ.ธรีะ วสิทิธิพ์านชิ อนุกรรมการ
6) ดร.ณรงคช์ยั พพิัฒนธ์นวงศ์ อนุกรรมการ
7) รศ.ดร.กมัปนาท  ภักดกีลุ อนุกรรมการ
8) รศ.ดร.อานัฐ  ตนัโช อนุกรรมการ
9) ดร.เมธ ี พยอมยงค์ อนุกรรมการ
10) ผูอ้ํานวยการสถาบนัวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู อนุกรรมการ
11) ผูอ้ํานวยการสํานักวจิัย อนุกรรมการและเลขานุการ
12) ผูอ้ํานวยการสํานักพัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ
13) เจา้หนา้ทีส่ํานักยทุธศาสตรแ์ละแผน ผูช้ว่ยเลขานุการ

8

4. คณะอนกุรรมการวจิยัและพฒันา

อาํนาจหนา้ที่
1) เสนอแนะนโยบาย ทศิทาง เป้าหมาย แผนงาน และโครงการวจิัยและพัฒนาแกค่ณะกรรมการสถาบนั
2) ตดิตาม ใหค้ําปรกึษา และเสนอแนะเกีย่วกบัการดําเนนิงานตามงานวจิัยและพัฒนา
3) เชญิบคุคลผูท้รงคณุวฒุมิาชว่ยปฏบิัตงิานไดต้ามความจําเป็น
4) แตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่ชว่ยปฏบิตังิานไดต้ามความเหมาะสม
5) ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย



องคป์ระกอบ
1) นายนนทกิร  กาญจนะจติรา ประธานคณะทํางาน
2) นางสาววันนภศิ จารสุมบตัิ คณะทํางาน
3) นางอรวรรณ  คงธนขนัตธิร คณะทํางาน
4) นางสาวมัตตกิา  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา คณะทํางาน
5) ผูอ้ํานวยการสํานักอํานวยการ คณะทํางานและเลขานุการ
6) นางสาววลัยลักษณ ์ เศขรฤทธิ์ คณะทํางานและผูช้ว่ยเลขานุการ
7) หวัหนา้กลุม่งานบรหิารทรัพยากรมนุษย์ ผูช้ว่ยเลขานุการ
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5. คณะทาํงานพฒันาบคุลากร และโครงสรา้งองคก์ร

อาํนาจหนา้ที่
1) ออกระเบยีบ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากร โครงสรา้งองคก์ร และบรหิารงานบคุคล 

ตลอดจนสวสัดกิารของเจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้ง
2) เสนอแนะใหค้ําปรกึษาแกค่ณะกรรมการเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากรและบรหิารงานบคุคล ตลอดจน

สวสัดกิารของเจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้ง
3) รายงานผลการดําเนนิงานตอ่คณะกรรมการเพือ่ปรับปรงุเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัระบบการบรหิารงานบคุคล

และการพัฒนาบคุลากร
4) ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้หรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย



องคป์ระกอบ
1) นายสรศกัดิ ์ สริวิฒันาวงศ์ ประธานคณะทํางาน
2) นายพนูศลิ   อนิทะไชย คณะทํางาน
3) นายนริฒุ มณีพันธ์ คณะทํางาน
4) นายชนนิทร ์ ไชยนันทน์ คณะทํางาน
5) หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน คณะทํางาน
6) ผูอ้ํานวยการสํานักอํานวยการ คณะทํางานและเลขานุการ
7) นติกิรของสถาบนั ผูช้ว่ยเลขานุการ
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6. คณะทาํงานดา้นกฎหมาย

อาํนาจหนา้ที่
1) ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย  สญัญา  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  หลักเกณฑ ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการดําเนนิงานของสถาบนั
2) พจิารณากลั่นกรองการยกรา่ง  การแกไ้ขปรับปรงุขอ้บงัคบั ระเบยีบ  หลักเกณฑ ์ ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สถาบนั
3) พจิารณา  วนิจิฉัย  ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัคดขีองสถาบนั และการอทุธรณค์ําสัง่ทางปกครอง
4) รายงานผลการดําเนนิงานตอ่คณะกรรมการ
5) ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้หรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย



ทกุสาํนกั

1. ใหป้ฏบิตังิานโดยยดึตามแผนปฏบิตักิาร และมคีวาม
รดักมุ เพือ่ใหผ้ลการใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปตาม
นโยบายของรฐับาล และคณะกรรมการสถาบนั

2. การดาํเนนิงานภายในสถาบนั ควรจะมกีารบรูณาการ
ระหวา่งสาํนกัเพิม่มากขึน้

3. เนน้มาตรการประหยดั ท ัง้การปฏบิตังิาน และการ
เบกิจา่ยงบประมาณ เชน่ ประหยดันํา้ ไฟฟ้า กระดาษ 
คา่นํา้มนัในการออกไปปฏบิตังิาน ฯลฯ



สาํนกัอาํนวยการ

1. ใหว้างแผนการจดัซือ้พสัด ุเพือ่รวมกนัจดัซือ้พสัด ุ
และจดัทาํปฏทินิการจดัซือ้พสัดุ

2. ใหบ้รหิารจดัการแบบรวมศนูย ์เพือ่ลดข ัน้ตอนและ
มคีวามคลอ่งตวัในการทาํงาน

3. จดัทาํแผนบรหิารงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได้

4. การปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร ใหม้คีวามเหมาะสม
และตามความจําเป็น



สาํนกัอาํนวยการ

5. จดัทาํแผนกลยทุธก์ารพฒันาบคุลากร 
ระยะ 5 ปี

6. เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี
7. เสน้ทางการฝึกอบรม
8. การปรบัปรงุระเบยีบเพือ่ใหก้ารปฏบิตัเิป็นไป

ดว้ยความคลอ่งตวั



1. การดาํเนนิการวจิยั เนน้ตามแผนกลยทุธข์อง
งานวจิยั และผลงานวจิยัทีแ่กไ้ขปญัหาใน
ระดบัพืน้ที ่และการนําไปใชป้ระโยชน์

2. สนบัสนนุวจิยั เชือ่มโยงและบรูณาการงาน
ระหวา่งงานวจิยั งานพฒันา และงานโครงการ
หลวง

3. วจิยัสนบัสนนุนโยบายและยทุธศาสตรส์ถาบนั 
เนน้งานวจิยัดา้นการตลาด การฟื้นฟปู่า และ
สมนุไพร ฯลฯ

4. การบรูณาการวจิยักบัหนว่ยงาน

สาํนกัวจิยั



สาํนกัพฒันา

1. ควรใชแ้ผนทีด่นิรายแปลงในการวางแผนการผลติ
และการตลาด ควบคูก่บัการอนรุกัษ์

2. ใหค้วามสาํคญัในการวางแผนการตลาดรว่มกบัแหลง่
ตลาดหลกั เพือ่ทาํแผนการผลติรองรบัใหส้อดคลอ้ง
กนั โดยมแีผนปฏบิตักิารเป็นรายสปัดาห ์และ
สนบัสนนุการผลติทีไ่ดค้ณุภาพสาํหรบัผลผลติทีส่ง่
โครงการหลวง ควรจดัใหม้รีะบบ RFID ใหส้มบรูณ ์
มโีรงคดับรรจทุ ีม่ขีนาดมาตรฐานเพยีงพอ

3. ใหน้ํางานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์และการประเมนิผลจาก
การนําไปใชป้ระโยชน ์เพือ่ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปญัหา



สาํนกัพฒันา
4. การปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพของมาตรฐานของ

ผลผลติ 
- การตรวจวเิคราะหส์ารเคม ี
- การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว
- การวางแผนการผลติ/การตลาดอยา่งมรีะบบตามรปูแบบ 
   และแนวทางของโครงการหลวง อยา่งตอ่เนือ่งและได ้
   มาตรฐาน

5. การปรบัปรงุระบบการเกษตรใหม้รีายไดแ้ละ
ผลตอบแทนในพืน้ทีจ่าํกดั

6. การสง่เสรมิใหชุ้มชนบรหิารจดัการดา้นการตลาด

7. การสรา้งเครอืขา่ยเพือ่ขยายผลองคค์วามรู ้
โครงการหลวง เชน่ อบต.



สาํนกัยทุธศาสตรแ์ละแผน

1. การจดัทาํแผนแมบ่ทศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง 
ปี 2560-2564

2. การจดัทาํแผนแมบ่ทโครงการขยายผล
โครงการหลวง ปี 2560 – 2564

3. การจดัทาํยทุธศาสตรส์ถาบนั ปี 2560 – 2564

4. การพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรูแ้ละสารสนเทศ
เพือ่รองรบัการปฏบิตังิาน

5. แผนควบคมุภายในและบรหิารความเสีย่งของสถาบนั



อทุยานหลวงราชพฤกษ์อทุยานหลวงราชพฤกษ์

1. การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน / ปรบัปรงุ
หอคาํหลวง

2. การบรหิารจดัการนํา้

3. การพฒันาศนูยส์าธติและถา่ยทอดองคค์วามรู ้
โครงการหลวงอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ

4. การพฒันาและปรบัปรงุสวนตา่ง ๆ 

5. การเพิม่จาํนวนพรรณไม้



ขอบคุณค่ะ


