แนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย
เพือ
่ ให้การดาเนินงานบรรลุตามต ัวชวี้ ัด
ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
รุจริ า ริมผดี
้ ทีส
ผูอ
้ านวยการสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนาพืน
่ ง
ู

ประเด็นนาเสนอ
1.การข ับเคลือ
่ นงานตามนโยบาย

2.งานเร่งร ัดดาเนินการแต่ละสาน ัก
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1.การข ับเคลือ
่ นงานตามนโยบาย
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การข ับเคลือ
่ นงานตามนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

(พ.ศ.2560-2579)

ั
- แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ

ฉบ ับที่ 12
- นโยบายของร ัฐบาล

- Thailand 4.0

ความเชื่อมโยงเป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ
ความเสมอภาค
สามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อมล้า

แผนพัฒนาฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร

นโยบาย กษ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา ระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม จัดการในภาครัฐ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

ร่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรฯ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคเกษตรกรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การบริหารจัดการ
พืนที่เกษตรเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารทรัพยากรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

ลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มโอกาสแข่งขัน

Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์สถาบัน
เป้าหมาย
ตัวชีวัด

การวิจัย

ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร
และรายได้พอเพียง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การสนับสนุนงานโครงการหลวง และ
พัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวง

ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

ฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรและความ
หลากหลายของพรรณไม้ที่มีคุณภาพ

การบริหารและพัฒนาองค์กร
สถาบันมีประสิทธิภาพและด้าเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้ นจากการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละมีการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ 130 ล้านบาท
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โครงการหลวง 16 เรื่อง
กลุ่มเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการ 29 กลุ่ม
เกษตรกรบนพื้ นที่สูง ที่ยกระดับเป็ นเกษตรกรปราดเปรื่อง 450 ราย
ชุมชนสามารถกาหนดขอบเขตพื้ นที่ป่าและพื้ นที่ทากิน และปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการ 29 พื้ นที่
ระดับคุณธรรม/ความโปร่งใสขององค์กร ≥80%

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารสถาบัน
คณะที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการสถาบัน
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและ
พัฒนาบุคลากร

คณะอนุกรรมการ
วิจัยและพัฒนา

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย

เสนอข้อมูลและรับนโยบายจากคณะกรรมการสถาบัน

ผอ. สวพส .
กรรมการและเลขานุการ
รองผอ. / ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักวิจัย

ผู้อานวยการสานักพัฒนา

ผู้อานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าหน้าที่สานักวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักพัฒนา

เจ้าหน้าที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอ
แผนและผลงาน ต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอ
แผนและผลงาน ต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอ
แผนและผลงาน ต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการ
วิจัยและพัฒนา

คณะอนุกรรมการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ผู้อานวยการ
สานักอานวยการ

หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่สานัก
อานวยการ

เจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

รับนโยบายมาปฏิบัติ
เสนอแผน ผลงาน
 พิจารณาระเบียบและ
การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ ที่
เกี่ยวข้อง


คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร/
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย




รับนโยบายมาปฏิบัติ
สอบทานการรายงาน
ทางการเงิน การ
ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง เสนอต่อ
คณะ กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้อานวยการ
สานักยุทธศาสตร์และแผน
เจ้าหน้าที่สานักยุทธศาสตร์และแผน




รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอแผน
ผลงาน ต่อคณะอนุ กรรมการที่
เกี่ยวข้อง
ฝ่ายผู้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
สถาบันสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการในการกากับดูแล
กิจการของสถาบัน (จัดทาวาระให้
คลอบคลุมอานาจหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการและตัวชีว้ ัดต่างๆ)

คณะที่ปรึกษาพิเศษ
/คณะกรรมการสถาบัน/
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

2.งานเร่งร ัดดาเนินการแต่ละสาน ัก
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สาน ัก
ยุทธศาสตร์
และแผน
1. ให้เร่งร ัดและ
ติดตามผลต ัวชวี้ ัด
ก.พ.ร. และ
ต ัวชวี้ ัดทีเ่ กีย
่ วข้อง

2. ให้เร่งร ัดการใช ้
จ่ายงบประมาณ

สาน ักวิจ ัย

สาน ักพ ัฒนา

ื่ มโยง
1. ให้เชอ
งานวิจ ัยและงาน
พ ัฒนา ให้เกิดผล
สาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม มีการ
ประเมินความสาเร็จ
ของการนาผลงาน
้ ระโยชน์
วิจ ัยไปใชป
ในงานพ ัฒนา

1. การดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหา
การปลูกข้าวโพด
ั จ ังหว ัด
้ งสตว์
เลีย
น่าน ให้ดาเนินการ
ตามแผน และทา
ให้เป็นรูปธรรม

2. กาหนดโจทย์วจ
ิ ัย
- ร่วมบูรณาการ
ก ับ สพ เพือ
่ กาหนด
และนาผลการวิจ ัย
ไปใช ้
- ดาเนินโครงการ
วิจ ัยท้าทายไทย/
นโยบายร ัฐบาล
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

่ เสริมและ
2. สง
สน ับสนุนให้
เกษตรกรจ ัดทา
ี าร์ม
บ ัญชฟ
่ เสริม
3. เน้นการสง
และพ ัฒนาการ
เกษตรในรูปแบบที่
เป็นมิตรต่อ
สงิ่ แวดล้อม และมี
ความยง่ ั ยืนอย่าง
ต่อเนือ
่ ง

สาน ัก
อานวยการ

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์

1. ปร ับปรุงระเบียบ
สถาบ ัน เพือ
่ ให้การ
ปฏิบ ัติเป็นไปด้วย
ความคล่องต ัว

1. ร่วมก ับ
สาน ักวิจ ัยและ
สาน ักพ ัฒนา จ ัด
Farmer Merket

2. เตรียมดาเนินการ
ตาม พ.ร.บ.การจ ัด
ื้ จ ัดจ้างและการ
ซอ
บริหารพ ัสดุภาคร ัฐ
พ.ศ. 2560 และให้
ปร ับคูม
่ อ
ื
ื้
กระบวนการจ ัดซอ
ั
จ ัดจ้างให้ชดเจน

2. จ ัดทา outlet
เพือ
่ เป็นจุด
ิ ค้า
จาหน่ายสน

3. ให้สาน ัก
อานวยการ เร่งร ัด
ื้ พ ัสดุและ
การจ ัดซอ
ครุภ ัณฑ์ใน
ปี งบประมาณ 2560
้ าตรการ
4. ให้ใชม
การประหย ัดนา้ และ
ประหย ัดพล ังงาน
อย่างต่อเนือ
่ ง

3. วิเคราะห์ขอ
้ มูล
รูปแบบการบริหาร
จ ัดการรถโดยสาร
ภายในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์
4. สร้างสงิ่ ใหม่
เพือ
่ กระตุน
้ และ
ดึงดูดความสนใจ
ของน ักท่องเทีย
่ ว

้ ทีส
คนดี ระบบดี บริหารจ ัดการดี เพือ
่ พ ัฒนาพืน
่ ง
ู อย่างยง่ ั ยืน

