
รจุริา  รมิผดี
ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

นโยบายและทศิทางการด าเนนิงาน
ของ

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 



ประเด็นน าเสนอ

2

1.ทศิทางการด าเนนิงานของสถาบนั

2.งานเรง่รดัด าเนนิการแตล่ะส านกั



3

ทศิทางการด าเนนิงานของสถาบนั

- การท างานมคีวามโปรง่ใส และมคีวามเป็นอสิระมากขึน้

- ด าเนนิการตามหลกักจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

- ใหเ้จา้หนา้ที ่มสีทิธเิสรภีาพ

- เนน้ผลการท างานเชงิผลลพัธ ์และมปีระโยชนต์อ่ประชาชน

พรบ องคก์ารมหาชน
(ฉบบัใหม)่

ยทุธศาสตร์
สถาบนั

แผนแมบ่ท
นโยบายและขอ้ส ัง่การบอรด์

และอนกุรรมการ

Road map 

แผนปฏบิตักิารระยะ 5 ปี

- ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง
- โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
- ฯลฯ

- แผนบรูณาการระดบัจงัหวดั
- แผนบรูณาการระดบัพืน้ที่



เป็นองคก์รทีมุ่ง่ม ัน่การวจิยัและพฒันาเพือ่สนบัสนนุงานโครงการหลวง

และพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีส่งู

อยา่งย ัง่ยนื

วสิยัทศัน์

พนัธกจิหลกั

การพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื

เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ดงักลา่ว จงึก าหนดพันธกจิหลกัดงันี ้

1. การสนบัสนนุงานวจิยัและพฒันางานของโครงการหลวง และการวจิยัตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสรา้ง
นวตักรรมใหมท่ีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม เพือ่การน าไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม

2. การพฒันาบนฐานความรู ้เพือ่สรา้งความเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
การขยายผลองคค์วามรูโ้ครงการหลวงอยา่งเป็นระบบ และการสรา้งรายได ้โดยกระบวนการมสีว่น
รว่มกบัชุมชนทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชือ่มโยงกบัตลาดและผูบ้รโิภค 

3. การพฒันาอทุยานเป็นแหลง่เรยีนรูโ้ครงการตามแนวพระราชด ารแิละโครงการหลวง ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และเป็นแหลง่ทอ่งความหลากหลายทางชวีภาพ ดา้นการเกษตร และวฒันธรรม และมรีายได้
ทีส่ามารถดแูลตวัเองได ้

4. สนบัสนนุและด าเนนิการใหม้กีารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑข์องสนิคา้โครงการหลวง และสนิคา้ใน
โครงการของสถาบนัจากหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศ รวมท ัง้ด าเนนิการใหม้กีารจดทะเบยีน
สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้และทรพัยส์นิทางปญัญาอืน่ๆ ท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การสรา้ง
เครอืขา่ยการเรยีนรูแ้ละหุน้สว่นในการพฒันารว่มกบัภาคสว่นตา่งๆ 

5. การพฒันาองคก์รตามแนวทาง TQA ท ัง้ดา้นการวจิยั งานพฒันา และการเชือ่มโยงองคค์วามรูโ้ครงการ
หลวงไปสูชุ่มชน รวมท ัง้การพฒันาบคุลากร ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบธรรมาภบิาล



1. ยทุธศาสตรก์ารวจิยั

1.สนบัสนนุงานโครงการหลวง

2. วจิยัและพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมจากความ

หลากหลายทางชวีภาพบนพืน้ทีส่งู 

3. วจิยัเพือ่เสรมิสรา้งและแกไ้ขปญัหาในระดบัทอ้งถิน่ 

แกไ้ขปญัหาทีช่ดัเจนและน าไปใชไ้ดจ้รงิ

4.สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหนว่ยงานท ัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ

ประเด็นแนวทางการวจิยัทีส่ าคญั



1.การสรา้งความเขา้ใจและความไวว้างใจแกชุ่มชน และใช้

หลกัการตามแนวทางโครงการหลวงในการแกไ้ขปญัหา

2.เนน้กระบวนการท างานอยา่งใกลช้ดิระหวา่งมลูนธิโิครงการ
หลวงหลวงกบัสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

3.การสรา้งเครอืขา่ยการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวง 
โดยมคีวามรว่มมอืในลกัษณะของหุน้สว่นการปฏบิตังิาน 
(partnership) 

4.มรีะบบการถา่ยโอนภารกจิและการรบัพืน้ทีใ่หม ่รวมถงึการ
พฒันาระบบเครอืขา่ยการเรยีนรูห้ลงัการถา่ยโอนภารกจิ

5. ใหห้นว่ยงานรว่มบรูณาการมบีทบาทในการด าเนนิงานมาก
ขึน้

ประเด็นแนวทางการพฒันาทีส่ าคญั

2. 
ยทุธศาสตรก์ารสนบัสนนุงานโครงการหลวงและพฒันา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง (ตอ่)



3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่เรยีนรู ้

1. แหลง่เรยีนรู ้

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการด าเนนิงานของโครงการ

หลวงและสถาบนั

3. การเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพและพรรณไม ้

4. การสร้างรายไดเ้พื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สามารถบรหิารจดัการตนเองได้

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภายนอกท ัง้ภาครฐัและเอกชน

ประเด็นแนวทางการพฒันาทีส่ าคญั



4. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาองคก์ร

1.พฒันาระบบธรรมาภบิาล

2.มุง่เนน้การพฒันาระบบงานในเชงิคณุภาพ

3.การพฒันาบคุลากร 

4.การพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 

5.การสนบัสนนุการพฒันาและสรา้งเครอืขา่ยการ
เรยีนรูก้บัตา่งประเทศ

ประเด็นแนวทางการพฒันาทีส่ าคญั



แผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 



ประเด็นส าคญัในการพฒันาระยะตอ่ไป

ความรูจ้ากโครงการหลวง องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัไปปรบัใชร้ว่มกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้กดิการ
พัฒนาทีส่มดลุ ยั่งยนื01
การวางแผนการผลติและการตลาดทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่การรวมกลุ่ม สง่เสรมิวสิาหกจิ
ชุมชนและการจัดการโดยชุมชน ใหไ้ดผ้ลผลติที่สม ่าเสมอ และคุณภาพมาตรฐาน และมีช่องทาง
การตลาดรองรับ โดยมปัีจจัยพืน้ฐานดา้นการจัดการหลงัการเก็บเกีย่ว และโลจสิตกิสท์ีเ่หมาะสม 02

03
การสง่เสรมิความเขม้แข็งของชุมชนเพือ่ใหพ้ ึง่พาตนเองได ้โดยด ารงชวีติอยู่ภายใตป้รัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง และสง่เสรมิการจัดท าแผนชมุชนและขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตั ิ

04
การก าหนดเขตพืน้ทีป่่าไมแ้ละพืน้ทีด่นิท ากนิ และควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและชุมชน ปรับระบบการใชป้ระโยชน์ที่ดนิใหเ้หมาะสม และ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชนในการอนรุกัษฟ้ื์นฟสู ิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม รวมถงึการปลกู
ป่าชาวบา้น การฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าล าธาร การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของ
ชมุชน พชืทอ้งถิน่ และการอนุรักษ์ดนิและน ้าเพือ่ใชท้รัพยากรดนิและน ้าอยา่งประหยัดและคุม้คา่ 

การเตรยีมความพรอ้มการถา่ยโอนภารกจิโครงการพัฒนาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงที่
ปฏบิัตงิานส าเร็จ โดยผ่านระบบการเยีย่มเยยีน การเรยีนรูแ้ละเครอืข่ายความรู ้เพือ่ใหเ้กดิการ
พัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งและยั่งยนื

05

06 การศกึษาวเิคราะห ์และการจดัท าแนวทาง ในการด าเนนิงานพฒันาพืน้ทีใ่หม ่ 

การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ การส่งเสรมิและประสานงานความร่วมมอืกับมูลนิธิ
โครงการหลวง สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศกึษา ในการศกึษาคน้ควา้
วจัิย พัฒนา และการถา่ยทอดขอ้มลูและเทคโนโลยบีนพืน้ทีส่งูทีเ่หมาะสมสูช่มุชน

07



ส านกัยทุธศาสตรแ์ละแผน

1. ใหเ้ร่งรดัและตดิตามผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั ก.พ.ร. 

และตวัชีว้ดัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ใหจ้ดัท าสรุปผลการด าเนนิงานในรอบ 1 ปี 6 เดอืนทีผ่า่นมา 

จ าแนกเป็นงานวจิยั งานสง่เสรมิ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์

โดยเนน้ผลลพัธข์องการปฏบิตังิาน 

3. องคค์วามรูข้องโครงการหลวงและสถาบนัมจี านวนมาก แต่

การเขา้ถงึยงัท าไดย้าก ควรมกีารพฒันาเป็น Application ให้

ประชาชนเขา้ถงึและสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดง้า่ยขึน้

4. การศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั Agri-map ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

5.การแปลงแผนยุทธศาสตรร์ะยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564) ที่

คณะกรรมการสถาบนัใหค้วามเห็นชอบแลว้ สูก่ารปฏบิตัจิรงิ



ส านกัวจิยั

1. เฮมพไ์ดร้บัความสนใจจากสว่นราชการและภาคเอกชน ใหร้บี

ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ใหช้ดัเจน

2. ใหศ้กึษาวจิยัดา้นกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัป่าไม/้ชนดิไม้

ทอ้งถิน่ (ปรบัแผนปี 59)

3. การจดัท าระบบการจดัการองคค์วามรูโ้ครงการหลวง

ด าเนนิงานรว่มกบัสถาบนั ใหม้กีารจดัหมวดองคค์วามรูต้ามภมู ิ

นเิวศน ์และกลุม่ศนูยท์ ีจ่ะใชอ้งคค์วามรู ้อาจจดัท าเป็นระบบ

สมาชกิเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้

4. งานวจิยัและพฒันาทีส่ าคญัในระยะตอ่ไป ควรพจิารณาถงึการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และขอ้มูลโรคพชื รวมถงึการ

ฟ้ืนฟทูรพัยากรและลดมลภาวะของสิง่แวดลอ้ม



ส านกัพฒันา

1. เตรียมจดัท าแผนทิศทางหรือแผนกลยุทธ์งานศูนย์ของ

โครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และเตรียม

แผนการถ่ายโอนภารกจิ รวมท ัง้การสรา้งเครอืข่ายและการ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้โครงการหลวง ร่วมกบัหน่วยงานที่

เก ีย่วขอ้ง

2. ใหน้ างานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์และการประเมนิผลจากการ

น าไปใชป้ระโยชน ์เพือ่ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา 

โดยร่วมมอืกบัส านกัวจิยั เช่น โครงการขา้วโพดเหลือ่มถ ัว่ 

โครงการ Hemp โครงการชวีภณัฑ ์และ food bank



ส านกัพฒันา

3. เรง่รดัการใชป้ระโยชนแ์ละการใชง้านจากสิง่กอ่สรา้งทีด่ าเนนิ

เสร็จไปแลว้

4. การจดัท า (รา่ง) แผนแมบ่ทโครงการ “รกัษน์ า้เพือ่พระแมข่อง

แผน่ดนิ”

5 การพฒันาศูนยป์ฏบิตักิารฯ บา้นแม่แฮหลวง ใหเ้ป็นตน้แบบ

การพฒันาตามแบบโครงการหลวง ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผล

โครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาพืน้ทีป่ลกูฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื



อทุยานหลวงราชพฤกษ์

1. เรง่รดัการปรบัปรงุหอค าหลวง

2. เรง่รดัการขดุลอกบงึน า้หลงใหแ้ลว้เสร็จกอ่น
ชว่งฤดฝูน

3. เรง่ด าเนนิกจิกรรมเพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว 
เชน่ ธรรมะในสวน  Kid World

4.ควรสรา้งโอกาสในการหารายไดแ้ละลด
คา่ใชจ้า่ย เชน่ การขยายพนัธุไ์ม ้การจดัท า
ของทีร่ะลกึ



ส านกัอ านวยการ

1. ปรบัปรงุระเบยีบสถาบนั เพือ่ใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปดว้ย
ความคล่องตวั และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
จดัต ัง้สถาบนัฉบบัใหม่

2. ใหใ้ชม้าตรการการประหยดัน า้และประหยดัพลงังาน
อยา่งตอ่เนือ่ง

3. การปรบัปรุงโครงสร้างและอตัราก าลงั รวมท ัง้

แผนพฒันาบคุลากร ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์อง
สถาบนั

4. การวางแผนและเตรยีมการรองรบัดา้นงานพสัดุ และ

การจดัซือ้จดัจา้ง



หนว่ยตรวจสอบภายใน

1.หนว่ยตรวจสอบภายในไดร้บัมอบหมายในการ

จดัท าระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร

ความเสีย่งของสถาบนั และตดิตามการ

ด าเนนิงาน

2. ใหส้ถาบนัเพิม่ความเขม้งวดในการควบคมุ

ภายในและการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ไมใ่ห้

เกดิปญัหาเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้ง



การปรบัปรงุปฏทินิงบประมาณปี 2560

เดมิ ปรบัปรงุ กจิกรรม

3 พ.ค.59 16 พ.ค. 59 ครม. ใหค้วามเห็นชอบรายละเอยีด
งบประมาณปี 2560

3-20 พ.ค. 59 17 พ.ค. – 3 ม.ิย.59 สงป. จดัพมิพร์า่ง พรบ.ฯ

24 พ.ค.59 7 ม.ิย.59 ครม. ใหค้วามเห็นชอบรา่ง พรบ.ฯ และ
เอกสารงบประมาณ เพือ่น าเสนอ สนช.

2 ม.ิย.59 16 ม.ิย.59 สนช. พจิารณารา่ง พรบ.ฯ ในวาระที ่1 

- สศก. ไดแ้จง้หน่วยงาน (3 พ.ค.2559) จัดท าขอ้มลูฯ ประกอบดว้ย

1) สรปุผลการด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมาจนถงึปัจจบุนั
2) สรปุปัญหาอปุสรรคในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข
3) แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามจดุเนน้ทีส่ าคญัและผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ
4) ประเด็นทีค่าดวา่จะถกูอภปิราย

- ขอเลือ่นการจัดสง่ จากวันที ่16 พ.ค.2559 เป็นวันที ่25 พ.ค.2559
- สรปุเป็นภาพรวม กษ. เสนอ รมว.กษ. ปลดั/รองปลดั กษ. วันที ่10 ม.ิย. 2559



คนด ีระบบด ีบรหิารจดัการด ีเพือ่พฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื


