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1.การขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย



การขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย

1. ตวัชีว้ดัของหนว่ยงานใหส้ะทอ้นความส าเร็จของงาน  
โดยเชือ่มโยง 

- ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

- แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12

- นโยบายของรฐับาล

- Thailand 4.0

เป็นตวัชีว้ดัทีม่คีวามทา้ทาย สะทอ้นเป้าหมาย
การด าเนนิงานทีช่ดัเจนท ัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 
วดัผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม คุม้คา่งบประมาณ



การขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย

2. เรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณปี พ.ศ.2560 ใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายทีร่ฐับาลก าหนด และเรง่รดัการเบกิจ่าย

งบลงทนุ

3. คา่ใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรม สมัมนา 

- ก าหนดแผนการด าเนนิงานใหช้ดัเจนท ัง้จ านวนคน

หลกัสตูร และระยะเวลา 

- หลกัสตูรตอ้งตอบสนองตอ่ภารกจิของหนว่ยงาน  

- ควรมกีารพฒันาการฝึกอบรมใหส้ามารถถ่ายทอด

ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่สามารถใชไ้ดใ้นวงกวา้ง 

เป็นการประหยดังบประมาณ



การขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย

4. การจดันทิรรศการการประชาสมัพนัธ ์การเสรมิสรา้ง

ความรูต้ามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ควรพจิารณา

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้หน่วยงาน

ด าเนนิการเองแทนการจา้งเอกชน

5.การจดัหาครภุณัฑ์

-ราคาตอ่หนว่ยใหเ้ป็นไปตามบญัชรีาคามาตรฐาน

-ครุภ ัณฑ์เกี่ย วก ับความปลอดภ ัยในชีว ิตของ

ผูป้ฏบิตังิาน ควรใหค้วามส าคญัในการจดัหาเพือ่

ทดแทนตามอายกุารใชง้าน และมกีารจดัท าแผนการ

จดัหาทดแทนใหช้ดัเจน



การขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย

6. ส่งเสรมิเกษตรกร ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการ

พึง่พาตนเอง และมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

7. บูรณาการจดัการสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นระบบ ต ัง้แตก่าร

โซนนิง่ การผลติ การแปรรปูและการตลาด

8. เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเก็บน า้ของอ่างเก็บน า้เดมิ 

รวมท ัง้สรา้งแหลง่เก็บน า้ท ัง้ขนาดกลางและขนาดเล็ก

9. จดัแบง่พืน้ทีใ่หม้คีวามชดัเจน ระหวา่งพืน้ทีชุ่มชน ที่

พกัอาศยั และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้มีการใช้

ประโยชน์จากพื้นที่ท าการเกษตรเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ
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2.งานเรง่รดัด าเนนิการแตล่ะส านกั



ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน

1. ให้เร่งรดัและติดตามผลการด าเนินงานตาม

ตวัชีว้ดั ก.พ.ร. และตวัชีว้ดัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมาย

2.จดัท าแผนปฏบิตังิานและแผนใชจ้า่ยงบประมาณ

เป็นรายเดอืนและรายไตรมาส ใหส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมายตามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้

จ่ายงบ ปี 60 ของส านกังบประมาณ และให้

เรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน



ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน

- งบรายจา่ยประจ า (งบบคุลากร งบด าเนนิงาน งบเงนิ

อุดหนุน) ใหเ้ร ิม่ด าเนนิงานและเบกิจ่ายไดต้ ัง้แต่

ไตรมาสที ่1

- ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสมัมนา ให้

เบกิจ่ายงบประมาณในไตรมาสที ่1 ใหม้ากที่สุด

หรอืไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

- งบลงทนุ ใหก้อ่หนีผ้กูพนัใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส

ที่ 1  กรณีงบประมาณไม่เก ิน  2  ล้านบาท ให้

ด าเนนิการและเบกิจ่ายงบประมาณใหเ้สร็จภายใน

ไตรมาส 1 ดว้ย



ส านกัวจิยั

1. ใหด้ าเนนิการเรือ่งการควบคมุการปลกูเฮมพ์

รวมท ัง้มาตรการควบคมุตา่ง ๆ อยา่งรอบคอบ 

2. ใหเ้ชือ่มโยงงานวจิยัและงานพฒันา ใหเ้กดิผล

ส าเร็จอยา่งเป็นรปูธรรม  มกีารประเมนิ

ความส าเร็จของการน าผลงานวจิยัไปใช้

ประโยชนใ์นงานพฒันา



ส านกัพฒันา

1. รว่มกบัส านกัวจิยั ใหด้ าเนนิการเรือ่งการควบคมุการ
ปลกูเฮมพ์ รวมท ัง้มาตรการควบคมุตา่ง ๆ อยา่ง
รอบคอบ 

2. งานพฒันา ควรยดึแผนแมบ่ทฯ เป็นแนวทางหลกัใน
การด าเนนิงาน และควรตรวจสอบแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทแตล่ะ
ฉบบั

3. ควรมกีารจดัท าแผนชุมชนรว่มกบั อบต.ในพืน้ที่

4. เนน้การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรในรปูแบบที่
เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มและมคีวามย ัง่ยนือยา่ง
ตอ่เนือ่ง 



อทุยานหลวงราชพฤกษ์

เรง่รดัการเตรยีมแผนปฏบิตัปีิ 60 ดา้นตลาด 
ดา้นการพฒันา และดา้นโครงสรา้ง 

- ก าหนดเป้าหมายของรายได้

- จ านวนคนเขา้ชม

- ก าหนดกจิกรรมดา้นสวนองคก์ร 

- แผนพฒันา อาทเิชน่ ไมเ้ฉดส ีความ
หลากหลายของพนัธุพ์ชื องคค์วามรู ้และ
แผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน



ส านกัอ านวยการ

1.ปรบัปรุงระเบียบสถาบนั เพื่อให้การปฏบิตั ิ
เป็นไปดว้ยความคลอ่งตวั และเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎกีาจดัต ัง้สถาบนัฉบบัใหม่

2. ใหใ้ชม้าตรการการประหยดัน า้และประหยดั
พลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง

3. ใหส้ านกัอ านวยการ เรง่รดัการจดัซือ้พสัดุและ
ครุภณัฑ์ในปีงบประมาณ 2560 ต ัง้แต่ต้น
ปีงบประมาณ



หนว่ยตรวจสอบภายใน

1. ขอใหแ้ตล่ะส านกั ท าแผนควบคุมภายใน

และแผนบริหารความ เสี่ยง  ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 โดยใหดู้จากแผนปฏบิตักิารประจ าปี

ของสถาบนัเป็นหลกั

2. ผลคะแนนของสถาบนัในการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่ ว ย ง า นภ าค ร ัฐ  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ 

พ.ศ.2558 ได ้79.15 คะแนน ล าดบัที ่76 จาก

จาก 115 หนว่ยงาน



คนด ีระบบด ีบรหิารจดัการด ีเพือ่พฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื


