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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔ ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีทแี่ ถลงตอรัฐสภา และแผนอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
และมาตรา ๙ ไดกาํ หนดใหการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการของสวนราชการในระยะแรก
ใหจัดทําเปนแผนสามป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จึงไดดําเนินการจัดทําแผน
ปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผน
การปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่น ๆ รวมทั้ง
เปนกรอบแนวทางในการกําหนดงบประมาณดําเนินการตอไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ธันวาคม ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๑

สารบัญ
สวนที่ ๑ ความเปนมา.............................................................................
สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี
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๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ ๒ ที่เกี่ยวของกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ...................................
ภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) กับยุทธศาสตรชาติ
และแผนระดับ ๓...............................................
ตารางที่ ๑ แสดงความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ...................................
สวนที่ ๓ แผนปฏิบัติการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ....................
๓.๑ ภาพรวมของสถาบัน .............................................................
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ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ..........
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สวนที่

ความเปนมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
งานโครงการหลวง สนับสนุนการวิจยั รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสราง
และรักษาภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสรางนักวิจัย การใหบริการดานการใหคําปรึกษา
การถายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยน
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเปน
การขยายผลงานโครงการหลวงใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการปฏิบัติงาน
บนพื้นที่สูงที่หางไกลและทุรกันดาร
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันไดมีภารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ อนุมัติหลักการใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) เปนผูบริหารจัดการในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ
๒๕๔๙ โดยการบริหารจัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๔๙ และ
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปนของสถาบัน
แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๓

วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยกรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพื้นที่และ
ภารกิจบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๔๙ ใหเปนของสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง ตอมาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชือ่ จากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ
๒๕๔๙” ใหใชชอื่ ใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยสํานักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek” และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบใหจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ ในระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ถึง ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๙๙ วัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดมอบหมายใหกรมวิชาการเกษตร เปนเจาของโครงการในการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) เปนผูรับผิดชอบในการเตรียมความพรอม ดานการปรับปรุงสถานที่
สิง่ กอสรางและการจัดสวน เพือ่ รองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ ๒๕๕๔
สถาบันดําเนินงานภายใตยทุ ธศาสตรสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) และปจจุบันไดมีการทบทวนแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) เพือ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ “จัดทํายุทธศาสตร
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” ทีก่ าํ หนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน มีหนาทีด่ าํ เนินการเพือ่
ใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ าํ หนดไวในยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ซึง่ มีความสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรโครงการหลวง และวัตถุประสงคการจัดตั้งของสถาบัน
สําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงาน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
ตามความตองการของประชาชน ภารกิจของสถาบันและหนวยงานรวมดําเนินงาน และ
นโยบายของรัฐบาล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงและทบทวน
แผนยุทธศาสตรซงึ่ เปนแผนระดับ ๓ และกําหนดใหตงั้ ชือ่ แผนในระดับที่ ๓ โดยใชชอื่ วา
“แผนปฏิบตั กิ ารดาน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... – ....)” และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
๔

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔ ไดกาํ หนด
ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปน
แผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐–๒๕๖๕) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ
และมาตรา ๙ ไดกําหนดใหการจัดทําแผนปฏิบัติการของสวนราชการในวาระแรก
ใหจัดทําแผนสามป โดยมีระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕
สถาบันจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) และแผนปฏิบตั กิ ารรายป พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๔
และ ๙) เพื่อนําเสนอใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)
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สวนที่

ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ ๒ ทีเ่ กีย่ วของกับสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)
ไดมกี ารทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรปู ประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕) ที่
เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้

๖

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
• การพัฒนาบริการประชาชน • การบริหารจัดการการเงินการคลัง
• การปรับสมดุลภาครัฐ
• การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ประเด็นที่ 3 การเกษตร
• เกษตรปลอดภัย
• เกษตรชีวภาพ
• การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

แผนพัฒนาดานงานวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยและการพัฒนา
งานโครงการหลวง

แผนแมบทโครงการหลวง
(พ.ศ. 2560-2565)

แผนแมบท/
มติ ครม. ที่สําคัญ
การขยายผลงาน
โครงการหลวงสูชุมชน
บนพื้นที่สูง

การบริหารจัดการ
การตลาดเพื่อสังคม

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของสถาบัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ขององคกร

แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรู
ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ของสถาบัน

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหา พื้นที่เฉพาะ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ
ใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนแมบทโครงการ
“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”
(พ.ศ. 2560-2564)

บริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการเกษตร
การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนและปาตนนํ้าลําธารใหมีความสมบูรณ

สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถ
พึ่งตนเองและเปนชุมชนแหงการเรียนรู

เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสม
ตอสภาพภูมิสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินคา

แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(พ.ศ. 2560-2565)

การวิจัยและพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอพื้นที่สูง

สรางความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร
มูลนิธิโครงการหลวง

ยุทธศาสตร
กระทรวงเกษตรฯ

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
2. การสรางความเปนธรรม
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับ
การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
อยางยัง่ ยืน
และลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และยั่งยืน
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม

แผนฯ 12

ประเด็นที่ 15 เสริมพลังทางสังคม
• การเสริมสรางทุนทางสังคม

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ดานเศรษฐกิจ: ขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคม
• ดานสิ่งแวดลอม
• ดานองคความรูพื้นฐาน
• ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

1. ดานความมั่นคง

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาดานงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) กับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาและแผนแมบทตางๆ

ภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) กับยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ ๓

๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

แผนแมบทฯ
๒๐. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

แผนแมบทฯ
๑๕. พลังทางสังคม
๑) การเสริมสรางทุน
ทางสังคม

แผนแมบทฯ
๒๓. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
๑) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานสังคม

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓. ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
และเชิงสังคม
๒) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๓) ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕. เศรษฐกิจ
๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
๔) การขยายผล
๑) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตํ่าสุดใหสามารถ
โครงการในพระราชดําริ เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
กวา ๔,๐๐๐ โครงการ
๒) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
ทั่วประเทศ
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี
ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา

ความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่เกี่ยวของ
กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรปู ประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

Highland Research and

Development Institute
(Public Organization)

๓

สวนที่

แผนปฏิบัติการระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

๓.๑ ภาพรวมสถาบัน

๓.๑.๑ วิสัยทัศน
“ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยูดีมีสุข ดวยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน
รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๓.๑.๒ พันธกิจ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ สื บ สาน
พระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนบนพื้นที่สูง ดวยการรักษาและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและการเรียนรู
ของโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
และตอยอด การขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูพื้นที่สูงอื่น โดย
๑) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการ
สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมใหมเพือ่ ใหโครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนและเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยน
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา
และการเรียนรูศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง
แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๙

๒) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและ
ยกระดับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยูห า งไกล ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพือ่ ให
ชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูด า นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง สําหรับ
ชุมชนอื่น ๆ ตอไป
๓) พั ฒ นาอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ เ ป น แหล ง เผยแพร แ ละเรี ย นรู 
ทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และการใหบริการสังคม
๔) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย ดวยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดจิ ติ อลเพือ่ รองรับการบริหารจัดการขององคกรใหมปี ระสิทธิภาพสูง
และรองรับการเปนเครือขายของสังคมการเรียนรูบ นพืน้ ทีส่ งู ตลอดจนปรับโครงสราง
องคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให
บรรลุพันธกิจดวยหลักธรรมาภิบาล

๓.๒ แผนปฏิบัติการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

๓.๒.๑ เปาหมาย
การดําเนินงานของสถาบันมุงสืบสาน รักษา ตอยอด โครงการหลวง
ด ว ยการวิ จั ย เพื่ อ สร า งองค ค วามรู  ใ หม สํ า หรั บ การสนั บ สนุ น โครงการหลวงและ
การพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และดําเนินงานขยายผล
โครงการหลวงไปพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตาง ๆ ใหชมุ ชนอยูด มี สี ขุ อยางสมดุลและยัง่ ยืน โดยใช
องคความรู ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง ซึ่งยึดการพัฒนา
แบบองครวมบนฐานความรูที่สอดคลองกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ภายใตการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล ดังนั้น
เปาหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ
๑๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

๑) การเปนศูนยกลางการวิจยั พัฒนา และการเรียนรูศ าสตรพระราชา
และการพัฒนาพื้นที่สูง ในการเปนแหลงวิจัย รวบรวม แหลงเรียนรูและเผยแพร
องคความรูง านวิจยั ในการสนับสนุนงานโครงการหลวง และชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อืน่ และ
เปนภาคีเครือขายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๒) ชุมชนเปาหมายเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
มีความอยูดีมีสุข มีรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี
และรักษาวัฒนธรรมของทองถิน่ รวมทัง้ สามารถอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
๓) สถาบันเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากร
ที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓.๒.๒ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
ป ๒๕๖๕
๑. ผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
รอยละ ๓๐ รอยละ ๓๕ รอยละ ๔๐
พันธุพืชและสัตว หรือองคความรูใหม
ของจํานวน ของจํานวน ของจํานวน
ทีน่ าํ ไปใชประโยชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการวิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัย
หรือยกระดับการพัฒนากลุมบาน
๒. กลุมบานเปาหมายไดรับยกระดับการ
๔๙๐
๕๑๐
๕๕๐
พัฒนา เพื่อใหมีความอยูดีมีสุข มีความ
กลุมบาน
กลุมบาน
กลุมบาน
เขมแข็ง และความยัง่ ยืนของสิง่ แวดลอม
๓. สถาบันไดรับมาตรฐานการเปน
เขาสูระบบ
องคกรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรฐาน
ระดับประเทศ
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๑๑

๓.๒.๓ กลยุทธ
การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
แผนปฏิบัติการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประกอบดวยกลยุทธการดําเนินงาน ๓ กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสํ า เร็ จ งานโครงการหลวงเพื่ อ ยกระดั บ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองคกร
โดยแตละกลยุทธมีเปาประสงคและแนวทางการดําเนินงานดังนี้
กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของโครงการหลวงและการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ในการรองรับการเปลีย่ นแปลงในระยะตอไป และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเ พือ่ นํางาน
วิจยั และพัฒนาไปใชประโยชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อยางกวางขวาง โดย
มีการพัฒนาปจจัยพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาแหลงเรียนรู และ
การพัฒนาเครือขายและฐานองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
เปาประสงค
๑) สรางผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม พันธุพืชและสัตว หรือ
องคความรูใหม ที่เปนประโยชนตอโครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูง (เศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดลอม) และนําไปใชประโยชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อยางกวางขวาง
๑๒

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

๒) พัฒนาฐานขอมูลองคความรู ปจจัยพื้นฐาน แหลงเรียนรู และ
เครือขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย พัฒนา และเรียนรูศาสตรพระราชา
งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชาและ
การพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา
งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
๑) สรางองคความรูและนวัตกรรมใหม โดยมุงงานวิจัยที่แกไขปญหา
คุณภาพทางการผลิตและการตลาดของพรรณพืชและสัตวทสี่ าํ คัญ การเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรปาไม ดิน และนํ้า เปนตน และงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน
การพัฒนาพันธุพืชและสัตวใหม และการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
แบบประณีตและแมนยํา และสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลงานวิจัย องคความรู และผลสําเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบ
โครงการหลวง ไปสูก ารใชประโยชนอยางกวางขวาง รวมทัง้ สรางเครือขายความรวมมือ
การเผยแพรงานโครงการหลวง งานวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
๒) พัฒนาฐานขอมูล ปจจัยพื้นฐาน แหลงเรียนรู และเครือขาย เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย พัฒนา เรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง
การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อสนับสนุนการเปน
ศูนยกลางของการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูพระราชกรณียกิจ
สถาบันพระมหากษัตริย องคความรูดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมสรางสรรคเพื่อบริการสังคม ดวยระบบบริหารจัดการและการบริการที่ได
มาตรฐานสากล
แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๑๓

กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ผูนํารุนใหม พัฒนาอาชีพและการตลาด สงเสริมสถาบันเกษตรกร สรางศักยภาพของ
ชุมชนใหสามารถอนุรกั ษ ฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ขยายผลการพัฒนา
อยางมีสวนรวมบนฐานองคความรูโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อยกระดับชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
เปาประสงค
๑) ยกระดับการพัฒนาของกลุมบานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพือ่ ใหมคี วามเขมแข็งและอยูด มี สี ขุ และความยัง่ ยืนของสิง่ แวดลอม
๒) พัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
๓) พัฒนาชุมชนตนแบบดานการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
แนวทางการดําเนินงาน
๑) พัฒนาและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกร
ใหมรี ายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความมัน่ คงดานการประกอบอาชีพของเกษตรกร
โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและคุม คา ดวยระบบการเกษตรปลอดภัยทีเ่ ปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและมีตลาดรองรับ โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมที่มีความหลากหลายของพื้นที่สูง เนนการยกระดับการผลิตสู
ระบบเกษตรแบบประณีตและแมนยําสูง ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
มีระบบการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและการตลาดทีด่ ี และมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เพื่อใหไดผลิตผลหรือสินคาที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความตองการของตลาด และ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือการแปรปรวนของสภาพแวดลอม รวมทั้งการสราง
มูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๔

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

๒) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเองและ
บริหารจัดการตนเองและขับเคลือ่ นการพัฒนา ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูน าํ ชุมชน
ผูน าํ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แผนชุมชน เปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและการดํารงชีวิต พรอมทั้ง
การอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณี
๓) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ดวยการใชแผนที่
การใชประโยชนทดี่ นิ และแผนทีด่ นิ รายแปลงของเกษตรกร การจัดทําแผนการอนุรกั ษ
และฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม โดยการปรับระบบเกษตรใหถูกตองตามหลักวิชาการสอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคม และการอนุรักษ ฟนฟู หรือแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญของ
แตละชุมชน เชน การเพิ่มพื้นที่ปา การแกไขปญหาการเสื่อมโทรมของดินและนํ้า หรือ
ปญหามลภาวะตาง ๆ เปนตน
๔) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ และการประกอบ
อาชีพ เชน แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และโครงสรางพื้นฐาน
รองรับการจัดการดานการผลิต การตลาดและการจัดการหลังเก็บเกีย่ ว เชน โรงรวบรวม
คัดบรรจุ หรือแปรรูปผลิตผล และหองปฏิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
เปนตน
๕) ยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงและพัฒนากลุม บานเปาหมายในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงเปนชุมชนตัวอยางและแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
๖) พัฒนาเครือขายการเรียนรูแ ละการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
โดยสรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อถายทอด
องคความรูโครงการหลวงไปสูชมุ ชนพื้นที่สูงที่อยูหางไกล

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๑๕

กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองคกร
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การองค ก รให มี ส มรรถนะสู ง
มีธรรมาภิบาล สงเสริมความรูและทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย เชื่ อ มโยงกั บ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูและ
นําสูการเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
เปาประสงค
๑) บุคลากรมีความรู ทักษะทีห่ ลากหลายมิติ และปรับใชระบบดิจทิ ลั
และการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒) งานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงของสถาบัน ขับเคลื่อนดวยขอมูล
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเขาถึงและการใช
ประโยชนอยางทั่วถึง และเปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูง
๓) ยกระดับสมรรถนะองคกร ตามมาตรฐานการบริหารจัดการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการดําเนินงาน
๑) พัฒนาบุคลากรและผูน าํ ชุมชนใหเปนนักวิจยั และนักพัฒนาทีม่ ขี ดี
ความสามารถสูง โดยมีความรูทักษะที่หลากหลาย และความเชี่ยวชาญสอดคลองกับ
ภารกิจ มีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการบูรณาการการทํางานกับชุมชนและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม
๒) พัฒนาเกษตรกรผูนํา ที่สามารถดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ชวย
ขับเคลื่อนงานของสถาบันในการขยายองคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง
๓) ปรับปรุงโครงสรางองคกร และกระบวนการทํางานเพื่อรองรับ
พันธกิจใหม ใหมีความยืดหยุนเหมาะสม ควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา
การคัดเลือก การแตงตัง้ เพือ่ เอือ้ ใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลีย่ น และโยกยาย
๑๖

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางสวนงานตาง ๆ รวมถึงเนนการบูรณาการ
และความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
๔) บริหารจัดการองคความรูเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรใหเรียนรู
อยางเปนระบบและตอเนือ่ ง และสนับสนุนใหมรี ะบบการเรียนรูด จิ ทิ ลั เพือ่ การพัฒนา
ไปสูองคกรแหงการเรียนรู
๕) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยการ
พัฒนาแพลตฟอรมขอมูลที่เอื้อตอการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธสนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การสรางความมัน่ คง
ปลอดภัยดานไซเบอรและรองรับการเชื่อมโยงภาคีเครือขาย
๖) พัฒนาองคกรใหมขี ดี สมรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๑๗

๑๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

กลยุทธ

กลยุทธที่ ๑
สนับสนุนการวิจัย
และการเรียนรูงาน
โครงการหลวง

กลยุทธที่ ๒
การขยายผลสําเร็จ
งานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับ
การพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

ยุทธศาสตร
ที่ ๒ การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตร
ที่ ๔ การสราง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม

รอยละ ๓๐
รอยละ ๖๘

๑. กลุมบานเปาหมายที่เกษตรกรไดรับการพัฒนาอาชีพ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒. ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเฉลี่ยสูงกวา ๗๘,๐๐๐
บาท/ครัวเรือน/ป (ปจจุบันมีรอยละ ๖๖.๕๒ ของ
ครัวเรือนเปาหมาย)

รอยละ ๖๙

รอยละ ๓๕

รอยละ ๕
ตอป

รอยละ ๗๐

รอยละ ๔๐

รอยละ ๕
ตอป

รอยละ ๕
ตอป

๑ ฐานขอมูล

๔. สัดสวนผูร บั การเรียนรูศ าสตรพระราชา งานโครงการหลวง
การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษที่เพิ่มขึ้น

-

ไมนอยกวา
๑๐
รายการ/ป

ป ๒๕๖๕

๕ เครือขาย ๗ เครือขาย ๙ เครือขาย

-

๒. มีฐานขอมูลองคความรูการวิจัยและพัฒนา ศาสตร
พระราชา และความหลากหลายทางชีวภาพ ทีม่ มี าตรฐาน
และเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย

ไมนอยกวา
๑๐
รายการ/ป

ป ๒๕๖๔

คาเปาหมาย

๓. เครือขายความรวมมือดานการวิจัย พัฒนา และ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

ไมนอยกวา
๑๐
รายการ/ป

ป ๒๕๖๓

๑. ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชและสัตว/ผลิตภัณฑใหม ที่ตรงตาม
เปาหมายของโครงการหลวง หรือขึ้นทะเบียนพันธุพืช/
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๑๙

กลยุทธ

ยุทธศาสตร กลยุทธที่ ๓
ที่ ๖ การปรับ การพัฒนาและ
สมดุลและ
บริหารองคกร
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

≥ ๑ ระบบ
≥ ๒๙๐
คะแนน

๒. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
๓. องคกรผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)

๔๔ ชุมชน

๕. ชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

รอยละ ๓๐

รอยละ ๔๐

๔. กลุมบานเปาหมายที่มีความเขมแข็งในการจัดการ
ดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวยกระบวนการมีสวนรวม

๑. บุคลากรเปน smart officer และมีทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

รอยละ ๒๐

ป ๒๕๖๓

๓. กลุมบานเปาหมายที่มีสถาบันเกษตรกรในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการจัดการดานการตลาด

ตัวชี้วัด

≥ ๓๐๐
คะแนน

≥ ๒ ระบบ

รอยละ ๔๐

๖๔ ชุมชน

รอยละ ๔๕

รอยละ ๓๐

ป ๒๕๖๔

คาเปาหมาย

≥ ๓๕๐
คะแนน

≥ ๓ ระบบ

รอยละ ๕๐

๘๘ ชุมชน

รอยละ ๕๐

รอยละ ๔๐

ป ๒๕๖๕

๒๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร
ที่ ๒
การสราง
ความ
สามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธที่ ๑
สนับสนุน
การวิจัย
และการ
เรียนรูงาน
โครงการ
หลวง

กลยุทธ

แผนงานที่ ๑
การวิจัย
สนับสนุนงาน
โครงการหลวง

แผนงาน
ป ๒๕๖๕

รวม

๑.๓ วิจัยการฟนฟูและอนุรักษ
๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕,๗๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐
สิ่งแวดลอม ทั้งดิน นํ้า และ
ปาตนนํ้าลําธารในพื้นที่ชุมชน เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน

๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ ๓๕,๕๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๔

๑.๒ วิจัยและพัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชนและสังคม โดยศึกษา
การฟนฟูและรักษาวัฒนธรรม
ชนเผา และการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลัก
ในการดํารงชีวิต

ป ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท)
๔๗,๓๐๐,๐๐๐ ๕๐,๙๐๐,๐๐๐ ๕๔,๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๒,๔๐๐,๐๐๐

โครงการหลัก
๑.๑ วิจัยและพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรม พันธุพืชและสัตว
บนฐานความรูที่เหมาะสมตอ
สภาพภูมิสังคมและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

๓.๒.๔ แผนงานและโครงการสําคัญ

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๒๑

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ

แผนงาน
ป ๒๕๖๔

ป ๒๕๖๕

รวม

๑๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๔๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท)

รวม

๑๓๓,๗๑๐,๕๐๐ ๑๔๘,๓๐๐,๐๐๐ ๑๖๑,๘๐๐,๐๐๐ ๔๔๓,๘๑๐,๕๐๐

๑.๕ สงเสริมการวิจยั และการเรียนรู ๔๘,๖๑๐,๕๐๐ ๕๙,๗๐๐,๐๐๐ ๖๔,๒๐๐,๐๐๐ ๑๗๒,๕๑๐,๕๐๐
เพื่อสนับสนุนใหโครงการหลวง
เปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน

๑.๔ วิจัยและพัฒนาการสราง
มูลคาเพิ่มในผลผลิต และแปรรูป
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการตอยอด
จากภูมิปญญาทองถิ่น และจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง ตลอดหวงโซการผลิต
และการตลาด ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน

โครงการหลัก

๒๒

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ

แผนงานที่ ๓
การพัฒนา
เครือขาย
การวิจยั พัฒนา
และการเรียนรู
การวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง

๒.๑ พัฒนาฐานขอมูล และแหลง
เรียนรูการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน

แผนงานที่ ๒
การพัฒนาฐาน
ขอมูล แหลง
เรียนรู และ
ปจจัยพื้นฐาน
การวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง

๐

ป ๒๕๖๔

รวม
๐

รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๒,๙๓๐,๐๐๐

๑๖,๗๕๕,๐๐๐ ๑๖,๙๒๐,๐๐๐ ๑๘,๑๕๐,๐๐๐ ๕๑,๘๒๕,๐๐๐

๕,๕๐๐,๐๐๐

๑๑,๔๓๐,๐๐๐

๓.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เผยแพรองคความรูและผลสําเร็จ
ของโครงการหลวงในการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน ทั้งในและ
ตางประเทศ

๖,๔๐๘,๐๐๐ ๗๕,๔๐๘,๐๐๐

๖,๔๐๘,๐๐๐ ๗๕,๔๐๘,๐๐๐

ป ๒๕๖๕

๕,๓๒๕,๐๐๐ ๑๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒๘,๘๙๕,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖๗,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖๗,๕๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท)

๓.๑ พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ดานการเรียนรู การวิจัย และการ
พัฒนาพื้นที่สูง ในระดับชาติ และ
นานาชาติ

รวม

๒.๒ พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และรองรับการเปน
ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง

โครงการหลัก

แผนงาน

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๒๓

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ
รวม

๐

๐

รวม

๒๖๘,๗๒๓,๘๐๐ ๔๒๑,๔๖๕,๐๐๐ ๓๓๔,๖๔๘,๐๐๐ ๑,๐๒๔,๘๓๖,๘๐๐

๑๑๖,๗๕๘,๓๐๐ ๑๘๘,๗๔๕,๐๐๐ ๑๔๘,๒๙๐,๐๐๐ ๔๕๓,๗๙๓,๓๐๐

๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ๑๘,๓๙๒,๖๐๐ ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๙๑,๘๙๒,๖๐๐
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
สูแหลงเรียนรูมาตรฐาน

๔.๓ สนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรู และการดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

๕๙,๓๑๒,๑๐๐ ๑๒๓,๘๙๕,๐๐๐ ๙๙,๕๙๐,๐๐๐ ๒๘๒,๗๙๗,๑๐๐

ป ๒๕๖๕

๔.๒ การพัฒนาสวน โครงสราง
พื้นฐาน และสิ่งดึงดูดใหม เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู การพักผอน
และการใหบริการสังคม

ป ๒๕๖๔

๓๙,๐๕๓,๖๐๐ ๒๓,๓๕๐,๐๐๐ ๑๖,๗๐๐,๐๐๐ ๗๙,๑๐๓,๖๐๐

ป ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท)

๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรและ
แหลงเรียนรู สนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู

โครงการหลัก

รวมงบประมาณ กลยุทธที่ ๑

แผนงานที่ ๔
การพัฒนา
แหลงเรียนรู
ศาสตร
พระราชา งาน
โครงการหลวง
การพัฒนาพืน้ ที่
สูง การเกษตร
และความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

แผนงาน

๒๔

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร
ที่ ๔
การสราง
โอกาส
ความ
เสมอภาค
และ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

แผนงาน

แผนงานที่ ๑
พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
เพื่อยกระดับ
การเปนอยูและ
แกไขปญหา
ความยากจน

กลยุทธ

กลยุทธที่ ๒
การขยาย
ผลสําเร็จงาน
โครงการหลวง
เพือ่ ยกระดับ
การพัฒนา
ชุมชน
บนพื้นที่สูง

๖,๕๔๕,๙๐๐

ป ๒๕๖๓

ป ๒๕๖๔

ป ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท)
๖,๕๔๕,๙๐๐

รวม

๘,๒๒๖,๗๐๐

๓,๒๙๑,๕๐๐

๑.๓ พัฒนาคุณภาพผลิตผลและ
สินคาเกษตร การแปรรูปผลผลิต
การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
๑.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบตลาดชุมชน และเครือขาย
การตลาด และการพัฒนาชองทาง
ตลาดสมัยใหม

๕,๕๐๐,๐๐๐

๕,๖๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๗๙๑,๕๐๐

๕,๘๐๐,๐๐๐ ๑๙,๖๒๖,๗๐๐

๔๘,๖๔๗,๘๐๐ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๓,๖๔๗,๘๐๐
๑.๒ พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
การปลูกพืชและเลีย้ งสัตวทางเลือก
ที่มีตลาดรองรับ ดวยระบบ
การเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ประณีต และแมนยํา

๑.๑ พัฒนาการผลิตพืชอาหาร
และพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ชุมชน สูระบบที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

โครงการหลัก

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๒๕

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ

แผนงานที่ ๒
เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของสังคมและ
ชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อน
การพัฒนาและ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

แผนงาน
๐

ป ๒๕๖๔

ป ๒๕๖๕

รวม
๐

๒,๕๐๐,๐๐๐
๔,๖๕๐,๐๐๐

๑,๕๒๒,๕๐๐

๒.๒ พัฒนาศักยภาพของผูน าํ ชุมชน
ผูนําเกษตรกร สตรีและเยาวชน

๒.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของ ๑๐,๕๐๑,๐๐๐
สถาบันเกษตรกรในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนและการตลาด

๒,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๖๕,๖๐๐

๗,๐๒๒,๕๐๐

๗,๐๖๕,๖๐๐

๕,๑๕๐,๐๐๐ ๒๐,๓๐๑,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐

๖๙,๙๔๓,๑๐๐ ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑๓,๗๐๐,๐๐๐ ๒๘๙,๖๔๓,๑๐๐

๓,๒๓๑,๒๐๐ ๑๙,๙๐๐,๐๐๐ ๒๑,๙๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๓๑,๒๐๐

ป ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท)

๒.๑ สงเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ชุมชน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแผนชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

รวม

๑.๖ พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
นอกภาคการเกษตรจากภูมิปญญา
ทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ
การบริการ

๑.๕ พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
ใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของ
ผลผลิตทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

โครงการหลัก

๒๖

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ

แผนงานที่ ๓
อนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
โดยการมี
สวนรวมของ
ชุมชน

แผนงาน
๐

๓.๒ จัดทําแผนอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน และ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
กรรมการ และระเบียบชุมชน
ดานการอนุรกั ษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

๓,๕๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๔
๔,๐๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท)

๔๘๗,๒๐๐

๗,๕๐๐,๐๐๐

รวม

๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๐

๙,๙๕๐,๐๐๐ ๒๘,๓๒๒,๙๐๐

๑๔,๑๗๖,๓๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๙๕๐,๐๐๐ ๔๒,๓๗๖,๓๐๐

๔๘๗,๒๐๐

ป ๒๕๖๓

๓.๑ จัดทําแผนที่การใชประโยชน ๑๐,๓๗๒,๙๐๐
ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของ
เกษตรกร และฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน

รวม

๒.๕ เสริมสรางจิตอาสา และความ
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

๒.๔ อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
ประเพณี หัตถกรรม และ
ภูมิปญญาชนเผาบนพื้นที่สูง

โครงการหลัก

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๒๗

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ

แผนงาน

๑,๕๐๐,๐๐๐

๔,๘๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๔,๔๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๔

๔,๐๐๐,๐๐๐

รวม

๔,๑๕๐,๓๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๘๖๑,๘๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๖๗๒,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

๔,๙๐๐,๐๐๐ ๑๙,๑๕๕,๘๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๔,๖๓๙,๓๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท)

๓๑,๖๕๒,๑๐๐ ๒๕,๓๐๐,๐๐๐ ๒๘,๘๕๐,๐๐๐ ๘๕,๘๐๒,๑๐๐

๓๖๑,๘๐๐

๓.๘ พัฒนาชุมชนตนแบบชุมชน
คารบอนตํ่า
รวม

๑,๘๗๒,๐๐๐

๓.๗ สงเสริมการลดการใชสารเคมี
และแกไขผลกระทบจากสารเคมี

๙,๘๕๕,๘๐๐

๓.๕ อนุรักษและฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของดินและนํ้า
๗๕๐,๓๐๐

๘,๔๓๙,๓๐๐

๓.๔ ปลูกและฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศ โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน

๓.๖ ฟนฟูแหลงอาหารความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
และพืชทองถิ่นของชุมชน

๐

ป ๒๕๖๓

๓.๓ ปรับระบบการใชประโยชน
ที่ดินตามหลักวิชาการ และปองกัน
การบุกรุกพื้นที่ปา

โครงการหลัก

๒๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ
ป ๒๕๖๓

ป ๒๕๖๔

๐

๔.๔ เสริมสรางขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการ
และดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐาน

๐

๐

๕,๕๐๐,๐๐๐

๗,๕๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๓๔,๙๐๐ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๘๗,๕๓๔,๙๐๐

๐

รวม

๓๐,๒๒๘,๕๐๐

รวม

๙,๘๐๖,๔๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๗,๓๐๖,๔๐๐

๔.๓ พัฒนาหองปฏิบัติการของ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการเกษตรที่
ประณีต และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม

๔.๒ พัฒนาศูนยรวบรวมผลิตผล
จัดการหลังเก็บเกี่ยว แปรรูป และ
การตลาดของผลิตผลทางการ
เกษตร และสินคา

ป ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท)

๔.๑ พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อ ๒๐,๒๒๘,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

โครงการหลัก

แผนงานที่ ๕ ๕.๑ ถายทอดองคความรู
สรางและพัฒนา โครงการหลวงเพื่อการพัฒนา
เครือขาย
ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

แผนงานที่ ๔
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการ
ดํารงชีวิตและ
การประกอบ
อาชีพ

แผนงาน

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๒๙

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ

แผนงานที่ ๖
ยกระดับการ
พัฒนาแบบ
บูรณาการ และ
พัฒนาชุมชนใน
พื้นที่โครงการ

รวม

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๖.๒ พัฒนาและบูรณาการระบบ
ฐานขอมูลการพัฒนาพื้นที่สูง
ระหวางหนวยงาน

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑,๗๖๒,๗๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๗๖๒,๗๐๐

๑๖,๕๐๗,๔๐๐ ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕๘,๘๐๗,๔๐๐

๘,๔๐๐,๐๐๐ ๒๒,๒๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๗,๔๐๐

ป ๒๕๖๕

๖.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและบูรณาการงาน
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

รวม

๕,๕๐๐,๐๐๐

๕.๔ สรางและพัฒนาชุมชนเครือขาย
การเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

๘,๓๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๐

๕.๓ พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ป ๒๕๖๔
๔,๕๐๐,๐๐๐

๕.๒ สรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการพัฒนาพื้นที่สูง
ระหวางโครงการหลวง สถาบัน
และหนวยงานตาง ๆ

การเรียนรูและ
การพัฒนา เพื่อ
เผยแพรและ
ขยายงาน
โครงการหลวง

ป ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท)
๕,๕๐๗,๔๐๐

โครงการหลัก

แผนงาน

๓๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร
ที่ ๖
การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาค
รัฐ

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธที่ ๓
การพัฒนา
และบริหาร
จัดการ
องคกร

กลยุทธ

โครงการหลัก

แผนงานที่ ๑
การพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
บุคคลของ
สถาบัน

ป ๒๕๖๕

รวม

๐

๘,๑๐๐,๐๐๐

๕,๔๒๕,๔๐๐

๕,๗๓๔,๓๐๐

๙,๘๕๐,๘๐๐
๘,๖๐๐,๐๐๐ ๑๙,๘๐๐,๐๐๐

๔,๔๒๕,๔๐๐

๕,๗๕๙,๓๐๐ ๑๔,๙๙๓,๖๐๐

๖,๖๐๐,๐๐๐ ๑๙,๒๕๙,๗๐๐ ๑๘,๗๘๔,๗๐๐ ๔๔,๖๔๔,๔๐๐

๓,๑๐๐,๐๐๐

๑.๓ บริหารจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Enterprise)

๓,๕๐๐,๐๐๐

๑๖๙,๓๐๒,๑๐๐ ๒๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๒๒๗,๔๐๐,๐๐๐ ๖๓๕,๙๐๒,๑๐๐

๖,๙๘๘,๓๐๐ ๓๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๗๑,๗๓๘,๓๐๐

๐

๐

รวม

ป ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)
๓,๒๒๕,๖๐๐ ๑๖,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔,๙๗๕,๖๐๐

ป ๒๕๖๓

๑.๒ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล

๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบัน

รวมงบประมาณ กลยุทธที่ ๒

รวม

๖.๕ พัฒนาชุมชนตัวอยางและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

พัฒนาพื้นที่สูง ๖.๓ การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและ
แบบโครงการ เครื่องมือ เพื่อเพิ่มขีดความ
หลวง
สามารถการปฏิบัติงานพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงาน

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๓๑

ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป

กลยุทธ
ป ๒๕๖๕

รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐

รวม

รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท)

๖๒๐,๒๗๔,๓๐๐ ๙๐๗,๐๕๑,๗๐๐ ๘๐๐,๒๖๔,๗๐๐ ๒,๓๒๗,๕๙๐,๗๐๐

๑๘๒,๒๔๘,๔๐๐ ๒๔๖,๓๘๖,๗๐๐ ๒๓๘,๒๑๖,๗๐๐ ๖๖๖,๘๕๑,๘๐๐

๑๕๖,๓๑๘,๔๐๐ ๑๗๙,๒๔๐,๐๐๐ ๑๘๖,๗๔๕,๐๐๐ ๕๒๒,๓๐๓,๔๐๐

๑๑๐,๖๕๐,๕๐๐ ๑๖๙,๐๔๐,๐๐๐ ๑๗๖,๙๔๕,๐๐๐ ๔๕๖,๖๓๕,๕๐๐
๓.๒ การพัฒนาระบบงานและ
ระบบการใหบริการดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและ
ยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ

๙,๘๐๐,๐๐๐ ๖๕,๖๖๗,๙๐๐

๑๙,๓๓๐,๐๐๐ ๔๗,๘๘๗,๐๐๐ ๓๒,๖๘๗,๐๐๐ ๙๙,๙๐๔,๐๐๐

๔,๙๕๐,๐๐๐ ๑๒,๙๕๐,๐๐๐ ๑๓,๔๕๐,๐๐๐ ๓๑,๓๕๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๒,๓๘๐,๐๐๐ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐ ๑๓,๒๓๗,๐๐๐ ๔๔,๕๕๔,๐๐๐

ป ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

๓.๑ การนําองคกรเชิงกลยุทธและ ๔๕,๖๖๗,๙๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐
ธรรมาภิบาลเพื่อการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

รวม

๒.๓ การยกระดับการพัฒนา
พื้นที่สูงดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

รวมงบประมาณ กลยุทธที่ ๓

แผนงานที่ ๓
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ของสถาบันเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพ
และสมรรถนะ
องคกร

๒.๑ พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดิจทิ ลั
และความมัน่ คงปลอดภัยดานไซเบอร

แผนงานที่ ๒
พัฒนา
เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการ
บริหารจัดการ
ขอมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองคกร

ป ๒๕๖๓

๒.๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูล ๑๒,๐๐๐,๐๐๐
และระบบงานหรือระบบบริการ
เทคโนโลยีทไี่ ดมาตรฐานเพือ่ รองรับ
การเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย

โครงการหลัก

แผนงาน

๓๒

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

รวมทั้งสิ้น

รวม (แยกแหลงงบประมาณ)

๓๒.๘๖๓๔

๑๙๙.๓๕๘๑

๑๘๙.๒๕๐๐

๒๗๓.๔๒๕๐

เงิน
งบประมาณ
แผนดิน

๔๗.๐๒๘๖

๔๙.๙๕๐๐

๑๔๘.๐๔๐๐

เงินรายได
ของ
หนวยงาน

๒๕๖๔

๒๑๔.๕๑๖๑

๒๐๒.๐๐๐๐

๒๘๙.๙๐๐๐

เงิน
งบประมาณ
แผนดิน

๖๒๐.๒๗๔๓

๙๐๗.๐๕๑๗

๘๐๐.๒๖๔๗

๙๓.๘๔๘๖

๒๓.๗๐๐๖

๒๕.๔๐๐๐

๔๔.๗๔๘๐

เงินรายได
ของ
หนวยงาน

๒๕๖๕

๕๑๖.๐๕๘๙ ๑๐๔.๒๑๕๔ ๖๖๒.๐๓๓๑ ๒๔๕.๐๑๘๖ ๗๐๖.๔๑๖๑

๑๔๙.๓๘๕๐

กลยุทธที่ ๓
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
องคกร

ยุทธศาสตรที่ ๖
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

จํานวน
๓ แผนงาน
๘ โครงการหลัก

กลยุทธที่ ๒
จํานวน
๑๔๙.๓๐๒๑
การขยายผลสําเร็จ
๖ แผนงาน
งานโครงการหลวง ๓๑ โครงการหลัก
เพื่อยกระดับ
การพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตรที่ ๔
การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม
๒๐.๐๐๐๐

๕๑.๓๕๒๐

จํานวน
๒๑๗.๓๗๑๘
กลยุทธที่ ๑
๔ แผนงาน
สนับสนุนการวิจัย
และการพัฒนางาน ๑๓ โครงการหลัก
โครงการหลวง

๒๕๖๓

ยุทธศาสตรที่ ๒
การสรางความ
สามารถในการ
แขงขัน

จํานวนแผนงาน/
โครงการหลัก
เงินรายได
ของ
หนวยงาน

แผนงาน/
โครงการหลัก
เงิน
งบประมาณ
แผนดิน

ยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป

งบประมาณ (ลานบาท)

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

๑๐๓.๕๙๒๖

๘๕.๓๕๐๐

๒๕๔.๑๔๐๐

เงินรายได
ของ
หนวยงาน

๒,๓๒๗.๕๙๐๗

๑,๘๘๔.๕๐๘๑ ๔๔๓.๐๘๒๖

๕๖๕.๒๕๙๒

๕๓๘.๕๕๒๑

๗๘๐.๖๙๖๘

เงิน
งบประมาณ
แผนดิน

รวม

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(PUBLIC ORGANIZATION)

แผนปฏิบัติการ

(PUBLIC ORGANIZATION)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
๖๕ หมู ๑ ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘ โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๔, ๐ ๕๓๓๒ ๘๒๒๙
เว็บไซต www.hrdi.or.th อีเมล info@hrdi.or.th

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

HR

DI

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

ระยะ ๓ ป

(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

