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ก

คํานํา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กําหนดแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ซึ่งจัดลําดับใหเปนแผนระดับที่ ๓ ใหสอดคลองกับแผนระดับที่ ๑ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนระดับที่ ๒ ไดแก
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยจัดทําเปนแผน
หาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา
ประกอบดวย ๓ สวนหลัก ไดแก สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) โดยไดกาํ หนดรายละเอียดโครงการสําคัญตางๆ ทีม่ สี ว นในการขับเคลือ่ น
เปาหมายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ใหบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว
แผนปฏิบตั ิการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับนี้ ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จะใชแผนดังกลาว
เปนกรอบแนวทางในการกําหนดกรอบงบประมาณสําหรับวางแผนการดําเนินงานตอไป
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สารบัญ
คํานํา

ก

สวนที่ ๑

๑

บทสรุปผูบริหาร

สวนที่ ๒

๗

ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

นโยบายและยุทธศาสตรระดับโลก
นโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศ
แผนระดับที่ ๒
แผนระดับที่ ๓
นโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ป พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
จุดเนนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สวนที่ ๓
สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

๓.๑ ภาพรวมของสถาบัน
๓.๑.๑ วิสัยทัศน
๓.๑.๒ พันธกิจ
๓.๑.๓ เปาหมาย
๓.๑.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๓.๒ แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติการขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติการพัฒนาและบริหารองคกร
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อแสดงใหเห็นถึงแผนการดําเนินงานตางๆ
ของ สวพส. ในแตละปงบประมาณ โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
สรุปไดดังนี้
๑. วิสัยทัศน คือ “ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีความอยูด มี สี ขุ ดวยการวิจยั และพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. พันธกิจ
๑) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อให
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน และเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลีย่ น
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชา
และการพัฒนาพื้นที่สูง
๒) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยูหางไกล
ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพื่อใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สําหรับชุมชนอื่นๆ ตอไป
๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเผยแพรและเรียนรูท างการเกษตร พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา
งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และการใหบริการสังคม
๔) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเปนเครือขายของสังคมการเรียนรูบนพื้นที่สูง ตลอดจน
ปรั บ โครงสร า งองค ก รและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให มี ส มรรถนะและใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให บ รรลุ พั น ธกิ จ
ดวยหลักธรรมาภิบาล
๓. เปาหมายหนวยงาน
๑) การเปนศูนยกลางการวิจยั พัฒนา และการเรียนรูศ าสตรพระราชาและการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในการเปนแหลงวิจยั
รวบรวม แหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูงานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวง และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น
และเปนภาคีเครือขายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๒) ชุมชนเปาหมายเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน มีความอยูดีมีสุข มีรายไดที่พอเพียงตอการ
ดํารงชีวติ สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของทองถิน่ รวมทัง้ สามารถอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
๓) สถาบันเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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๓

๔. ประเด็นกลยุทธ
กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
แนวทางการดําเนินงาน
๑) การวิจัยบนพื้นที่สูง
(๑) การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวงและการดําเนินงานของศูนยวิจัยชนกาธิเบศรดําริ บูรณาการ
กับโครงการหลวง และงานของศูนยวิจัยชนกาธิเบศรดําริ
(๒) สรางองคความรูและนวัตกรรมใหม โดยมุงงานวิจัยที่แกไขปญหาคุณภาพทางการผลิตและการตลาด
ของพันธุพืชและสัตวที่สําคัญ ภายใตหลัก BCG economy model ไดแก การวิจัยปรับปรุงและพัฒนา
พันธุพืช-สัตวที่มีคุณภาพ ปรับตัวไดบนพื้นที่สูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยกระดับพืชทองถิ่นใหเปน
พืชเศรษฐกิจใหม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรประณีต เกษตรแมนยํา
(smart farming) และตลาดออนไลน
(๓) การวิจัยการใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง โดยเนน
งานวิจัยเพื่อแกไข/ลดปญหาสิ่งแวดลอม เชน หมอกควัน ไฟปา การใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ยกระดับพืชทองถิน่ เปนพืชเศรษฐกิจ สรางมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร/การจัดการ
ขยะ (Circular economy) ชุมชนคารบอนสุทธิเปนศูนย (Net Zero Carbon) และพลังงานสะอาด/
ทดแทนเพื่อการผลิตพืชและสัตว
(๔) การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยเนนการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูบนพื้นที่สูง ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
บนพืน้ ทีส่ งู เสริมสรางบทบาทของกลุม สตรีและเด็กบนพืน้ ทีส่ งู การพัฒนาระบบและเครือขายการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน และการศึกษากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นกลุมชาติพันธุ
(๕) การเพิม่ ขีดความสามารถดานการวิจยั บนพืน้ ทีส่ งู โดยยกระดับความสามารถของนักวิจยั และเกษตรกรผูน าํ
การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน และสิง่ อํานวยความสะดวก เพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานการวิจยั สรางความรวมมือดานการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู กับภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และสรางกลไกการขับเคลือ่ นการนํางานวิจยั ไปใชประโยชนอยางกวางขวาง
๒) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
(๑) พัฒนาและปรับปรุงอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ๓ ดาน คือ ๑) โครงการพระราชดําริ โครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง
๒) ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และ ๓) ศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) พัฒนาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูและมีการจัดการเรียนรูที่เปนที่ยอมรับสอดคลองกับการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ความตองการของกลุม ลูกคา และเอือ้ ตอการเรียนรูต ลอดชีวติ (lifelong learning)
เพื่อสรางความเสมอภาคในการเขาถึงความรู รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู
เพื่อรองรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และในยุคปกติใหม (New normal) (Off line, On line, On Air
และ On Hand)
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษสูแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานและยั่งยืน
ตามแนวทาง BCG Model พัฒนาและบริหารจัดการใหอุทยานฯ เปนแหลงเสริมสรางความสัมพันธ
ในครอบครัว สงเสริมสุขภาพ และการสงเสริมการทองเที่ยว และการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added)
จากทรัพยากร ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ เพื่อสรางคุณคาและรายได
(๔) พัฒนาสวน โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งดึงดูดใหม รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการและการจัดการเรียนรู

๔
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(๕) การสรางเครือขายการเรียนรู ความหลากหลายทางชีวภาพ และความรวมมือดานอื่นๆ ตามภารกิจ
เชน เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาวโดยใชพื้นที่อุทยานฯ
เปนแหลงเรียนรู/หองปฏิบัติการในการเรียนรู
๓) การสนับสนุนโครงการหลวงเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยี แ ละการเรี ย นรู ก ารผลิ ต พื ช -สั ต ว ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ผลและสิ น ค า เกษตร
และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย การรณรงคเพื่อลดใชสารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝาระวัง
การปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอม การสงเสริมการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพ
ของผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร สตรีและเยาวชน และสนับสนุนการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
๔) งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ โดยพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ดานการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนาพื้นที่สูง ในระดับชาติ และนานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรองคความรู
และผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
แนวทางการดําเนินงาน
๑) ขับเคลือ่ นการพัฒนาและการกระจายการพัฒนาใหครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ปาหมาย ๓ กลุม พืน้ ที่ โดยยกระดับการพัฒนา
พืน้ ทีใ่ นกลุม ๑ และเรงการกระจายการพัฒนาในพืน้ ทีก่ ลุม ๒ และกลุม ๓ ดวยการมีสว นรวมของชุมชน ผูน าํ และหนวยงานบูรณาการ
๒) สํารวจ จัดทําฐานขอมูลกลุม บาน ๓ กลุม พืน้ ที่ เตรียมความพรอมชุมชน และจัดทําแผนทีแ่ ละระบบความเชือ่ มโยง
การทํางานในเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับการดําเนินงานพัฒนา รวมทั้งจัดตั้งสํานักงานสาขาในจังหวัดหรือพื้นที่ที่จําเปน เพื่อเปน
ศูนยกลางในการประสานงานดําเนินการพัฒนา โดยใชสํานักงานรวมกับหนวยงานปกติในพื้นที่
๓) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึง่ ตนเองและบริหารจัดการตนเองและขับเคลือ่ นการพัฒนา
ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
๔) ยกระดับการผลิตสูร ะบบเกษตรเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ประณีต แมนยําสูง และมูลคาสูงดวยการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตามแนวทาง BCG model และยกระดับการทําเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
๕) การพัฒนาระบบโลจิสติกสและการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย ดวยการศึกษาและพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกสที่เหมาะสมสําหรับบริบทของพื้นที่สูง การพัฒนาชองทาง
ตลาดออนไลน การบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกสบนพื้นที่สูง พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเกษตรกร
ในทําการตลาดออนไลน และพัฒนาพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการดานการตลาดแบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางจุดเดน
และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
๖) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาที่สําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ และยกระดับการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ตามแนวทาง BCG model
ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน
๗) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพที่สนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
เพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานและลดตนทุนการผลิต และโครงขายและโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกระจาย
องคความรูไ ดอยางทัว่ ถึง สนับสนุนตลาดออนไลนและโลจิสติกสบนพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ เสริมสรางกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน
ในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
๘) ยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการและพัฒนากลุม บานเปาหมายเปนชุมชนตัวอยางและแหลงเรียนรูก ารพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และสรางกลไกความรวมมือและการระดมทุนจากทุกภาคสวนในการแกไขปญหา และพัฒนา
เครือขายและการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในขับเคลื่อนการพัฒนา
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๕

กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองคกร
แนวทางการดําเนินงาน
๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(๑) พัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชนใหเปนนักวิจัยและนักพัฒนามีขีดความสามารถสูง มีความรูทักษะ
ที่หลากหลาย และมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒) พัฒนาบุคลากรภายใน สวพส. บุคลากรหนวยงานเครือขายและเกษตรกรผูนํา ใหมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตางๆ ของ สวพส.
(๓) เสริมสรางขีดความสามารถดานดิจิทัลแกบุคลากรและชุมชน ใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
และสามารถนําขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
(๔) ปรับโครงสรางองคกร และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความคลองตัว และขีดความสามารถสูง
รองรับบริบทการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ พัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมสาํ หรับพืน้ ทีส่ งู ทีม่ คี วามเฉพาะ
(๕) พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพื่อสรางและเก็บรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ และนํา
ไปสูองคกรแหงการเรียนรู
(๖) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในแบบออฟไลนและรูปแบบดิจิทัล
(๗) การบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนรูแ ละพัฒนาบุคลากรกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ยกระดับ สวพส. เปนสํานักงานดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู รองรับ
การเปนศูนยประสานและศูนยเครือขายขอมูลเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู กับหนวยงานอืน่ และพัฒนาระบบ
โครงสรางพืน้ ฐานดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสมในการนําเทคโนโลยีมาปฏิบตั งิ าน ไดอยางมัน่ คง ปลอดภัย มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความครบถวน และครอบคลุมกลุมบานเปาหมาย มีมาตรฐานและเปน
ขอมูลเปด ที่รองรับการใชประโยชนรวมกัน
(๓) ขับเคลื่อนและบูรณาการขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูงใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๔) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงในระบบดิจิทัล โดยจัดตั้งศูนยการบริการ
ขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นที่สูง
(๕) การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชน การผลิตและตลาดบนพื้นที่สูง
ระบบการเรียนรู และการใหบริการ การพัฒนา Smart Farm บนพื้นที่สูง รวมทั้งการพัฒนาและการใช
เทคโนโลยี IOT ในการควบคุมและติดตามการผลิตและจําหนายผลผลิต
(๖) พัฒนาระบบการจัดการความรูบนพื้นที่สูงดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาระบบ
การเรียนรูและคลังความรูและในรูปแบบดิจิทัล (interactive) บนพื้นที่สูง และเชื่อมโยงองคความรู
โครงการหลวง องคความรูการวิจัยและพัฒนาพื้นที่พื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเครือขาย
ภายนอก เพื่อใหเกิดสังคมเรียนรูอยางตอเนื่อง
(๗) พัฒนาระบบถายทอด การเรียนรูและเครือขายการเรียนรูบนพื้นที่สูงดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทภูมิสังคม เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนเขาถึงความรูไดรวดเร็วและนําไปประยุกตใช
ในการดํารงชีพใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง
(๘) การบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการสือ่ สาร และโครงสรางพืน้ ฐาน
ดิจิทัลบนพื้นที่สูง

๖

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓) พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
(๑) พัฒนาองคกรใหมขี ดี สมรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
และยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององคกรในรูปแบบดิจิทัล มีความคุมคา โปรงใส
มีประสิทธิภาพ
(๒) ขับเคลือ่ นแผนสูก ารปฏิบตั ทิ เ่ี ปนรูปธรรม และการจัดหางบประมาณเชิงรุก รวมทัง้ ขับเคลือ่ นการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณและบริหารเงินสะสม
(๓) การสรางเครือขายและการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมในขับเคลื่อน
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ สรางกลไกความรวมมือในการระดมทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อผลักดันการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง
(๔) ขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายเชิงผลลัพธและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของ สวพส.
และขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ส ว น ที่

๗

๒

ความสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
H

R

D

I

๘

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายสําคัญ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ นโยบายและยุทธศาสตรระดับโลก
๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปขางหนา
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๓) ซึง่ ครอบคลุม ๓ เสาหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม รวมถึงความเชือ่ มโยง
ระหวางมิตติ า งๆ เพือ่ ใหบรรลุถงึ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ประกอบดวย ๑๗ เปาหมาย ๑๖๙ เปาประสงค ทีเ่ กีย่ วของกับสถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู จํานวน ๙ เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ ๑ ยุตคิ วามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เปาหมายที่ ๒ ยุตคิ วามหิวโหย
บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน (หลัก) เปาหมายที่ ๖ สรางหลักประกัน
วาจะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๘ สงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ ๑๐ ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ เปาหมายที่ ๑๒ สรางหลักประกันใหมรี ปู แบบการบริโภคและ
ผลิตที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปาหมายที่ ๑๕ ปกปอง ฟน ฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยัง่ ยืน จัดการปาไมอยางยัง่ ยืน ตอสูก ารกลายสภาพ
เปนทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟน สภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เปาหมายที่ ๑๗ เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟน ฟูสภาพหุน สวนความรวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๒.๒ นโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศ (ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ)
๒.๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) วิสยั ทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเปาหมายการพัฒนาประเทศ
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เนนการทําการเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา ยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าในทุกมิติ เพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ และสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวอนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และยุทธศาสตรดานการสรางดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เนนการพัฒนา
ภาครัฐใหมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
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๙

๒.๓ แผนระดับที่ ๒
๒.๓.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสําคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร
ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตางๆ ในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติดานที่เกี่ยวของ
เพือ่ ใหสว นราชการสามารถนําไปใชเปนกรอบในการดําเนินการของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติภายในป ๒๕๘๐ โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีทั้งหมด ๒๓ ฉบับ มีเกี่ยวของกับ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู จํานวน ๕ ฉบับ ไดแก (๐๓) การเกษตร (หลัก) มุง เนนการพัฒนาภาคการเกษตรใหมศี กั ยภาพ
และขีดความสามารถทางการแขงขัน ไดแก เกษตรอัตลักษณพนื้ ถิน่ การพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ
และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (๑๕) พลังทางสังคม (หลัก) การเสริมสรางทุนทางสังคมเนนการเปดโอกาสใหเกิด
กระบวนการรวมตัวของประชากรกลุม ตางๆ รวมถึงภาคีเครือขาย ในการรวมคิด รวมทํา และรวมเปนพลังสําคัญในการจัดการ
กับปญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง (๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การพัฒนาบริการประชาชน การบริหารจัดการการเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
และการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน และการพัฒนาดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๒.๓.๒ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปาหมาย “เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” กําหนด
“หมุดหมาย” เพื่อใหการขับเคลื่อนเปาหมายการพลิกโฉมประเทศสูการเปน เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน
ไปสูการปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นความสอดคลองกับการดําเนินงาน ไดแก
๑) การเปลี่ยนผานจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากรไปสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองคความรู หรือการมุงสูเศรษฐกิจ
มูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายใหเศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงบนพื้นฐานของการสราง
มูลคาเพิ่ม จากการพัฒนาตอยอด และใชประโยชนจากองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมกับ
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับการดําเนินงาน
๑ หมุดหมาย ไดแก ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปมูลคาสูง ๒) การเปลี่ยนผานจากสังคมที่มี
เพียงบางกลุม ทีเ่ ขาถึงโอกาสไปสูส งั คมทีม่ โี อกาสสําหรับทุกคนและทุกพืน้ ที่ หรือการสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค
โดยทุกกลุม คนมีโอกาสในการเลือ่ นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ ไดรบั ความคุม ครองทางสังคมทีเ่ พียงพอ
มีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมลํ้าลดลง ทั้งใน
เชิงธุรกิจ พืน้ ที่ รายได และความมัง่ คัง่ มีความสอดคลองกับการดําเนินงาน ๒ หมุดหมาย ไดแก ๘ ไทยมีพนื้ ทีแ่ ละเมืองอัจฉริยะ
ที่นาอยูปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน และ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม ๓) การเปลี่ยนผานจากการผลิตและการบริโภคที่ทําลายสิ่งแวดลอม ไปสูวิถีชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยทุกภาคสวนในสังคมมีรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสามารถรับมือและมีภูมิคุมกันจากสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสอดคลองกับการดําเนินงาน ๒ หมุดหมาย ไดแก ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า
และ ๑๑ ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ ๔) การเปลี่ยนผานจากกําลังคนทักษะตํ่าและภาครัฐ
ที่ลํ้าสมัย ไปสูกําลังคนและภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง เพื่อเอื้อตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา
สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน ความสอดคลองกับการดําเนินงาน ๒ หมุดหมาย คือ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรู
อยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต และ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน

๑๐

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒.๔ แผนระดับที่ ๓
๒.๔.๑ ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐)
มีเปาหมายเพื่อให “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป”
โดยมียทุ ธศาสตรทสี่ อดคลองกับการดําเนินงานของแผนปฏิบตั กิ ารฯ ของสถาบัน ๕ กลยุทธ ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความ
เขมแข็งใหกบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เนนการสรางความเขมแข็งใหกบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart farmer,
Smart group, Smart enterprise และเสริมสรางความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
มาตรฐานสินคาสูมาตรฐานระดับสากล โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความรูแบบองครวมยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มความ
สามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเกษตร
ใหเกษตรกรเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดอยางทัว่ ถึง และพัฒนางานวิจยั และสารสนเทศใหไปสูเ ชิงพาณิชย ยุทธศาสตรที่ ๔
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เนนการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
อยางยั่งยืน และฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตรใหมีความสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ใหเปน Smart officers และ Smart researchers เชื่อมโยงและ
บูรณาการการทํางานของหนวยงานทุกภาคสวนโดยกลไกประชารัฐ และปรับระบบบริหารงานใหทันสมัย
๒.๔.๒ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model)
มีวิสัยทัศน “เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษา
และฟนฟูฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรูเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” เปนการพัฒนา ๓ เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร โดยมีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสถาบันฯ ๓ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ : สรางความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากรอัตลักษณ ความคิดสรางสรรค
และเทคโนโลยีสมัยใหม และยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
รวมทั้งมีความสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model) มีเปาหมาย
เพื่อ “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู ๓ สูง คือ ประสิทธิภาพสูง ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสาน
ภูมิปญญา มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิต
ที่ยั่งยืนเพื่อเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพที่สรางรายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรที่เนนความเปนพรีเมียม
มีความหลากหลาย และกําหนดราคาขายไดตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร” โดยมีแนวทางดําเนินงาน ๔ แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ ๑ อนุรักษและใชทรัพยากรทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน แนวทาง
ที่ ๒ สงเสริมเกษตรสมัยใหม และการผลิตสินคาเกษตรและบริการมูลคาสูง แนวทางที่ ๓ พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ
และเสริมสรางความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ และแนวทางที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
๒.๔.๓ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
มีเปาหมายการดําเนินงานเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลสําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู รวมจํานวน ๓,๒๓๐ กลุม บาน ครอบคลุม ๑๘ จังหวัด คิดเปนรอยละ ๗๖.๘๒ ของพืน้ ทีส่ งู ประเทศไทย ภายใตวสิ ยั ทัศน
“ชุมชนบนพื้นที่สูงอยูดีมีสุข ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวม มุงสูการสรางเศรษฐกิจชุมชนเปนฐานรากพรอมทั้งดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” โดยเนนการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหสามารถนําไปสูการใชประโยชน
ใหมากทีส่ ดุ การพัฒนาอาชีพภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย พัฒนาศักยภาพประชาชนในทุกระดับ
ใหสามารถจัดทําแผนพัฒนาชุมชนสูก ารขับเคลือ่ นการนําไปใชประโยชนพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และการสงเสริมการจัดการทีด่ นิ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑๑

อย า งมี ส  ว นร ว มตามระเบี ย บ ข อ กฎหมายปรั บ เปลี่ ย นระบบการปลู ก พื ช ทดแทนการปลู ก ข า วโพดและการควบคุ ม
การใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับแผนการใชที่ดิน ขับเคลื่อนการพัฒนาดวย ๗ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑
ขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ยุทธศาสตรที่ ๒ วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง ยุทธศาสตรที่ ๓
พัฒนาระบบการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบ logistics และการตลาด
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการจัดการที่ดินและความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรที่ ๖ สรางกลไกความรวมมือและยกระดับแผนบูรณาการ ยุทธศาสตรที่ ๗
การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล ภายใตการดําเนินงานความรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น และประชาชน
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการ คือ ชุมชน
บนพื้นที่สูงหลุดพนจากความยากจน ชุมชนมีสังคมที่ดี มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความสมบูรณ
๒.๔.๔ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
วิสัยทัศน “ชุมชนอยูดีมีสุขสูตนแบบการพัฒนาทางเลือกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมสรางคุณคาการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน” เพือ่ ใหชมุ ชนในศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงเปนชุมชน
ที่พัฒนาบนฐานความรู สอดคลองกับสภาพ ภูมิสังคมของพื้นที่แตละแหง เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ใหศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเปนองคกรที่มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูของการพัฒนาพื้นที่สูง
กรอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
โดยเนนการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหสามารถนําไปสูการใชประโยชนใหมากที่สุด การพัฒนาอาชีพภายใตระบบ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย พัฒนาศักยภาพประชาชนในทุกระดับใหสามารถจัดทําแผนพัฒนาชุมชนสูการ
ขับเคลือ่ นการนําไปใชประโยชนพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และการสงเสริมการจัดการทีด่ นิ อยางมีสว นรวมตามระเบียบ ขอกฎหมาย
ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชทดแทนการปลูกขาวโพดและการควบคุมการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับแผนการใชที่ดิน
ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ การวิจยั สนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา
สงเสริมอาชีพและการตลาด ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรที่ ๔ การฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๒.๔.๕ แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
มีวิสัยทัศน “ชุมชนบนพื้นที่สูงอยูดีมีสุข ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวม มุงสูการสรางเศรษฐกิจชุมชน
ฐานราก พรอมทัง้ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน” และมีเปาหมายใหชมุ ชนมีอาชีพทีม่ นั่ คง และมีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ ชุมชนเขมแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง และชุมชนสามารถอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดดว ยชุมชนเอง และอยูร ว มกับปาไดอยางยัง่ ยืน โดยเนนการบุกเบิกสรางองคความรูแ ละนวัตกรรม
ใหมๆ ที่ตรงตามความจําเปนในแกไขปญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน
การสรางอาชีพอยางทั่วถึงและรายไดที่พอเพียง ดวยอาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ดวยองคความรูและนวัตกรรมใหม เพิ่มศักยภาพชุมชนใหสามารถวิเคราะห วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการเปลี่ยนแปลงตางๆ การยกระดับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง BCG ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน และการยกระดับการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และการเรียนรู ดวยการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปน ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ การวิจัยสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาสงเสริมอาชีพและการตลาด ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรที่ ๔ การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

๑๒

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒.๔.๖ แผนปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ในช ว งระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๑) แผนปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๒) แผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร ภายใตแผนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๗๐)
๓) แผนกลยุทธการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู ภายใตแผนการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)
๔) แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ –
๒๕๖๗)
๒.๕ นโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ป พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๕.๑ ดานการวิจัย
๑) การตั้งโจทยวิจัย/คําถามวิจัยเพื่อแกไขปญหาใหชุมชน (Demand side) และการบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๒) การตอยอดขยายผลงานวิจยั เชิงพาณิชย และการเพิม่ ชองทางการหารายได เชน รายไดจากลิขสิทธิ์
ผลงานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ
๓) การนําผลการวิจัยและพัฒนาไปขยายผลในพื้นที่เปาหมายตางๆ รวมทั้งควรสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาเรื่องที่มีความโดดเดน และสามารถขยายผล/เปนตนแบบในพื้นที่สูงอื่น ใหมากขึ้น
๔) การปรับลดตนทุนคาการผลิต/การปรับลดราคาของชีวภัณฑและสรางแรงจูงใจใหแกเกษตรกร
ในการใชสารชีวภัณฑเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
๕) กัญชง
• การกําหนดแนวทางการควบคุม การจําหนาย การกําหนดราคาเมล็ดพันธุ สวนประกอบ
และผลิตภัณฑของเฮมพ
• ใหวเิ คราะห ทบทวน แนวทางการสนับสนุนการสงเสริมการปลูกกัญชงของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
ในระยะถัดไปใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
• การพัฒนาหัตถกรรมกัญชงในเรื่องการทอผา รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิสงเสริม
ศิลปาชีพฯ
• ควรใหความสําคัญในการพัฒนาสายพันธุท เี่ หมาะสมและสามารถปลูกไดทงั้ พืน้ ทีส่ งู และพืน้ ทีร่ าบ
เพื่อใหเปนอาชีพทางเลือกของเกษตรกรไดกวางขวางมากขึ้น โดยมีความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคีที่เกี่ยวของ
๒.๕.๒ ดานการพัฒนา
๑) ไมขยายพื้นที่การดําเนินงานเพิ่ม แตใหมุงเนนเรื่องการยกระดับกลุมบานตางๆ ซึ่งปจจุบันมี
๔๔ พื้นที่ จํานวน ๖๑๖ กลุมบาน และเรงรัดกระจายการพัฒนา
๒) ใหความสําคัญกับงานดานพัฒนา เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนเปนอันดับแรก
๓) ทบทวนและกําหนดเกณฑการยกระดับพื้นที่ (A B C D) ใหสอดคลองกับบริบทการดําเนินงาน
ในปจจุบัน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนงานไดรวดเร็วขึ้น
๔) กําหนดตนทุนตอหนวยบริการ (Unit Cost) ในการพัฒนาพื้นที่แตละระดับ สําหรับกําหนด
เปนกรอบในการขอตั้งงบประมาณหรือขยายกรอบงบประมาณของ สวพส. ตอไป

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑๓

๕) ใหจัดเตรียมฐานขอมูลหมูบานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่จัดทําไวทั้ง
๔ ดาน คือ (๑) ดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงนํ้า ปาชุมชน (๒) ดานสังคม เชน โรงเรียน
วัด และ อสม. (๓) ดานอาชีพ เชน ดานการเกษตร และ (๔) ดานการบริหารงาน เชน การมีสว นรวม
กับองคการบริหารสวนทองถิน่ เพือ่ เตรียมพรอมในการจัดทําโครงการขอรับงบประมาณในการฟน ฟู
ชวยเหลือจากรัฐบาล
๖) การพัฒนาแหลงนํา้ ขนาดเล็กเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมแบบประณีต
ของ สวพส. ควรกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมใหชัดเจน และควรมีรปู แบบโครงการ
ที่ดําเนินการภายใตกระบวนการแบบประชารัฐรวมกับชุมชน เพื่อเปนตนแบบใหแกพื้นที่และ
หนวยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) การพัฒนาใหเปนพื้นที่ตนแบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลจากกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ
ในรูปแบบดิจิทัล และสามารถประมวลผลแสดงขอมูลดวยระบบ Artificial Intelligence (AI)
๘) การสํารวจและเก็บขอมูลพื้นที่ชุมชนโดยใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ทําใหไดภาพและขอมูล
ที่ชวยใหชาวบานสามารถเขาใจภูมิประเทศของชุมชนตนเองไดชัดเจนขึ้น เปนประโยชนตอการ
วางแผนการสงเสริมการผลิต หรือการพัฒนาในดานตางๆ ได ดังนั้น สวพส. ควรนําภาพและขอมูล
ดังกลาวมาใชวางแผนการพัฒนารวมกับชุมชนตอไป
๒.๕.๓ ดานงานอุทยานหลวงราชพฤกษ
๑) การยกระดับมาตรการการปองกันโควิด-๑๙
๒) การทบทวนผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ผานมาและเปาหมายของการดําเนินงานระยะตอไป
โดยมีรูปแบบ (platform) การดําเนินงาน ๓ รูปแบบ คือ (๑) การเปนแหลงรวบรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) (๒) การเปนแหลงเรียนรูงานโครงการหลวง โครงการ
พระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และวัฒนธรรมในภาคเหนือ จะตองจัด
กลุมการเรียนรูใหชัดเจน (๓) การเปนแหลงดําเนินกิจกรรมครอบครัวและสงเสริมกิจกรรม
ดานสุขภาพ และเปนหองเรียนที่มีชีวิตสําหรับการเรียนรูของนักเรียน
๓) การเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาวโดยใชพื้นที่
อุทยานฯ เปนแหลงเรียนรู/หองปฏิบัติการในการเรียนรู
๔) การประหยัด/ลดตนทุนคาใชจายการดําเนินงาน เชน การจัดแสดงพรรณไม
๕) การหาชองทางการสรางรายไดและมูลคาเพิ่มจากทรัพยสินที่มีอยู
• จัดกิจกรรมใหมเพื่อสรางจุดขายและดึงดูดนักทองเที่ยว อาทิ กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ
กิ จ กรรมสํ า หรั บ เยาวชนและครอบครั ว การสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ต  น แบบ
(Champion Products) เพือ่ นํามาตอยอดการลงทุนและเพิม่ ชองทางในการหารายไดอนื่ ๆ และ
ควรชะลอโครงการหรือกิจกรรมที่มีการลงทุนสูง
• การจัดจําหนายพรรณไมสวยงามหายาก ชนิดพันธุไมดางประเภทตางๆ ซึ่งอยูในกระแสนิยม
• วางแผนการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ในพื้นที่ที่เปนจุดสําคัญตางๆ เชน การพัฒนา
เรือนรมไมใหมีความหลากหลายโดดเดนของพรรณไมตางๆ ใหมากขึ้น การวางแผนพัฒนา
อุทยานฯ ใหเปนพื้นที่สงเสริมกิจกรรม/สุขภาพของครอบครัว (การพัฒนาเสนทางวิ่ง สนาม
บาสเกตบอล ลานกีฬาฯ)

๑๔
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๒.๕.๔ ดานการบริหารจัดการ
๑) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณและบริหารเงินสะสม
• พิจารณากําหนดวิธีการในการดําเนินงานเพื่อแกไขความเสี่ยง เชน พิจารณาลดตนทุนและ
รายจาย การหาแหลงเงินงบประมาณและแหลงรายไดอื่น เชน งบประมาณจากจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ งบประมาณจากการรวมลงทุน/บูรณาการกับหนวยงานอืน่ และภาคเอกชน
เปนตน ทั้งนี้ รวมทั้งการพิจารณาชะลองานบางประเภทเพื่อลดภาระคาใชจาย
• ใหความสําคัญเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ไดมีการจัดทําขอตกลง/การจัดทําความรวมมือ
เพื่อสนับสนุน งานของศูนยวิจัยชนกาธิเบศรดําริ และงานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย สถาบัน
การศึกษา หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศตามแผนปฏิบัติการดานการวิจัย
และพัฒนา โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการทีม่ คี วามจําเปนจะตองมีการผูกพัน/สมทบเงินงบประมาณ
ระยะยาวและมีความตอเนือ่ งแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
พื้นที่สูง ซึ่งจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนในวงเงินจํานวนมาก แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และแผนอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒) การเงินและบัญชี
• การประเมินมูลคาทางบัญชีงบแสดงฐานะการเงินทรัพยสินไมมีตัวตน เชน องคความรู งานวิจัย
ที่ได จดลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสินทางปญญา เปนตน
• การกําหนดตนทุนตอหนวยบริการ (Unit Cost) ในการพัฒนาพื้นที่แตละระดับ สําหรับกําหนด
เปนกรอบในการขอตั้งงบประมาณหรือขยายกรอบงบประมาณของ สวพส. ตอไป
๓) การพัฒนาบุคลากร การเตรียมความพรอมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงไปสูองคกรดิจิทัล
๔) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ให สวพส. เรงจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (EA) ใหแลวเสร็จ เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผน
ปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
• ความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ตบนพื้นที่สูง
• การพัฒนาฐานขอมูล (Big Data) บนพื้นที่สูงในรูปแบบของ Platform ตางๆ โดยแบงออกเปน
ขอมูลดานกายภาพ ดานการดํารงชีพของประชากรบนพื้นที่สูง และดานการตลาด เพื่อสามารถ
นําขอมูลมาวิเคราะหและแสดงผลไดอยางเปนรูปธรรม ใหประชาชนสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนได และเพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนดานงานวิจัยของศูนยวิจัยชนกาธิเบศรดําริ
• การพัฒนาใหเปนพื้นที่ตนแบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลจากกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ
ในรูปแบบดิจิทัล และสามารถประมวลผลแสดงขอมูลดวยระบบ Artificial Intelligence (AI)
• ใหความสําคัญเรือ่ งการพัฒนา Smart Farm บนพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ การพัฒนาและการใชเทคโนโลยี
IOT (Internet of Things) เพือ่ การควบคุมกํากับ การติดตามดูแลการเพาะปลูก การเจริญเติบโต
ของพืช การเก็บเกี่ยวและการขายผลผลิตผานระบบออนไลน ฯลฯ
๒.๖ สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
๒.๖.๑ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สงผลตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกหลายประการอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนการเรงใหการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินอยูแลวเกิดเร็วขึ้น โดยแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-๑๙ มากที่สุด ไดแก ดานเศรษฐกิจ (ป ๒๕๖๓ เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึง
รอยละ ๖.๑๕๑ ในขณะที่อัตราการวางงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ ๑.๙๐ หรือประมาณ ๗.๔ แสนคน) ความกาวหนา
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๑๕

ทางเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล การขยายตัวของความเปนเมือง แนวโนมเศรษฐกิจการเมือง
ระหวางประเทศ และอนาคตของงาน รวมถึงพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๖.๒ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มี
การนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใชประโยชนในภาคสวนอยางกวางขวางและแตกตางไปจากวิถกี ารดําเนินชีวติ และการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใชระบบอัตโนมัตใิ นกระบวนการผลิต การใชขอ มูลขนาดใหญในการกําหนดทิศทาง
ธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพและการใหบริการ
สาธารณะของภาครัฐ ฯลฯ
๒.๖.๓ การเปลีย่ นแปลงนโยบายและเปาหมายการพัฒนาประเทศ ไดแก กรอบการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๓ โดยมุงเนนการเปลี่ยนผานจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากรไปสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ
องคความรู หรือการมุง สูเ ศรษฐกิจมูลคาสูงทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การเปลีย่ นผานจากสังคมทีม่ เี พียงบางกลุม ทีเ่ ขาถึงโอกาส
ไปสูส งั คมทีม่ โี อกาสสําหรับทุกคนและทุกพืน้ ที่ หรือการสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค การเปลีย่ นผานจากการผลิต
และการบริโภคที่ทําลายสิ่งแวดลอม ไปสูวิถีชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสรางวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนผานจากกําลังคนทักษะตํ่าและภาครัฐที่ลํ้าสมัย ไปสูกําลังคนและภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ และการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเปาหมายเพื่อ “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู
๓ สูง คือ ประสิทธิภาพสูง ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปญญา มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูง
ครอบคลุมทัง้ ดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตทีย่ งั่ ยืนเพือ่ เปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพ
ที่สรางรายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรที่เนนความเปนพรีเมียม มีความหลากหลาย และกําหนดราคาขายไดตามคุณภาพ
ของผลผลิตเกษตร” นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยคณะกรรมการ นโยบาย
ที่ดินแหงชาติ (คทช.) มีเปาหมายเพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนในทีด่ นิ ใหเกิดประโยชนสงู สุด สมดุล เปนธรรม
และยั่งยืน นโยบายการจัดสรรงบประมาณของประเทศ จากการ “วิเคราะหรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ซึ่งพบวา งบประมาณลดลงจากป ๒๕๖๔ รอยละ ๕.๗ โดยลดลงในทุกรายการ
ทั้งงบบุคลากร (รอยละ ๓.๑) งบดําเนินงาน (รอยละ ๑๐.๖) งบลงทุน (รอยละ ๕.๕) งบอุดหนุน (รอยละ ๔) และงบรายจายอืน่ ๆ
(รอยละ ๘.๗) งบประมาณและการสมทบงบประมาณรายจายประจําปขององคการมหาชน ระหวางปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๖๔ สงผลใหแตละหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง
โดยเฉพาะงบดําเนินงานและหนวยงานตองใชเงินนอกงบประมาณมาสมทบในการดําเนินงาน
๒.๖.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมที่จะเกิด
รวดเร็วและรุนแรงขึ้น การคาดการณเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง ๑.๕ องศาเซลเซียส
เร็วขึ้นเปนภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ – ๒๕๙๕ โดยที่ผานมาพื้นที่รอยละ ๒๓ ของประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เชน นํ้าทวมฉับพลัน และภาวะภัยแลง เปนตน จะสงผลใหภัยพิบัติทางนํ้ามีความถี่และ
รุนแรงขึ้น แมลงศัตรูพืชเจริญเติบโตและระบาดมากขึ้น ซึ่งอาจลดทอนทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร
๒.๖.๕ การเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากร ประเทศไทยเริม่ เขาสูส งั คมสูงวัยมาตัง้ แตป ๒๕๔๘ และคาดการณ
วาจะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ” (Complete-aged Society) ภายในป ๒๕๖๖ เนือ่ งจากมีประชากรสูงวัยประมาณ
รอยละ ๒๐.๑ และกําลังมุงหนาเขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Superaged Society) ภายในป ๒๕๗๗ เมื่อมีสัดสวนของ
ประชากรสูงวัย สูงถึงรอยละ ๒๘.๑ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสงผลทําใหจํานวนวัยแรงงานลดลงทําใหอัตราสวนพึ่งพิงของ
ผูสูงอายุตอวัยแรงงาน และภาระคาใชจายดานสุขภาพของผูสงู อายุเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งนําไปสูการขยายตัวของการเคลื่อนยาย
แรงงานทั้งภายในและระหวางประเทศ ซึ่งจะทําใหรูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสูการเปนสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด
เชนเดียวกับชุมชนบนพื้นที่สูงเกษตรกรสวนใหญเขาสูสังคมผูสูงวัย และคนวัยแรงงานมีแนวโนมที่จะยายถิ่นฐานไปทํางาน
นอกภาคการเกษตร ทําใหเริ่มเกิดการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร

๑๖
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๒.๗ ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
การดําเนินงานของสถาบันมุง สืบสาน รักษา ตอยอด โครงการหลวง ดวยการวิจยั เพือ่ สรางองคความรูใ หมสาํ หรับ
การสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และดําเนินงานขยายผล
โครงการหลวงไปพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตางๆ ใหชมุ ชนอยูด มี สี ขุ อยางสมดุลและยัง่ ยืน โดยใชองคความรู ผลงานวิจยั และวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
แบบโครงการหลวง ซึง่ ยึดการพัฒนาแบบองครวมบนฐานความรูท สี่ อดคลองกับภูมสิ งั คม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ภายใตการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ
มาตรฐาน และธรรมาภิบาล สถาบันไดดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ มีผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ดังนี้
๒.๗.๑ การสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
การดําเนินงานดานการวิจัยไดมีการสรางองคความรูใหมเพื่อตอยอดโครงการหลวง และตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของชุมชนในทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จํานวน ๖๗ โครงการหลัก
๑๐๔ โครงการยอย เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและการยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยกอใหเกิดการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุพืชจํานวน ๔๕ พันธุ ไดองคความรูและเทคโนโลยีในการผลิตพืชและสัตว จํานวน ๒๗ รายการ ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชและสัตว/ผลิตภัณฑใหมที่ตรงตามเปาหมายของโครงการหลวง หรือ
ขึ้นทะเบียนพันธุพืช/จดทรัพยสินทางปญญา ๓๐ รายการ และพัฒนาฐานขอมูลองคความรูการวิจัยบนพื้นที่สูงเพื่อเผยแพร
องคความรูเผยแพรฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (e - Research Report) ผาน Web Application จํานวน ๔๕๗ เรื่อง
นําเขาองคความรูจากงานวิจัยในรูปแบบ Infographic คลิปวิดีโอ โปสเตอร คูมือ ๑๔ หมวด ๑๒๙ เรื่อง เริ่มเผยแพรใหกับ
ผูใชประโยชน ผาน https://rsdb.hrdi.or.th/ บนเว็บไซต สวพส. รวมทั้งสงเสริมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง หรือยกระดับการพัฒนากลุม บานในการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที/่ ชุมชน เพิม่ ความมัน่ คงดานอาหาร
เพิม่ ทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพดวยพันธุพ ชื หรือองคความรูใ หม รอยละ ๔๖.๖๗ ของโครงการวิจยั ทัง้ หมด ครอบคลุม
๕๖ พื้นที่ เกษตรกร ๓,๘๖ ราย โดยสามารถสรางรายไดใหเกษตรกร ๑๖,๗๗๘,๙๘๐ บาท
ดานการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจยั พัฒนา และเรียนรูเ พือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ จํานวน ๒๐ เครือขาย เปนเครือขายความรวมมือกับนานาชาติจาํ นวน ๗ เครือขาย เชน โครงการ
ความรวมมือทางวิชาการกับกระทรวงเกษตรและปาไมภฏู านระยะที่ ๒ (ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๔) โครงการความรวมมือทางวิชาการ
กับ UNODC สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
ดานการเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน (GDAAS) ดานงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคารบอนตํ่า ความรวมมือ
การถายทอดองคความรูดานการเกษตรกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมนี (GIZ) GmbH เครือขายดาน
แหลงเรียนรูก บั ประเทศอินโดนีเซีย และการแลกเปลีย่ นขอมูล ถายทอดประสบการณ และเผยแพรองคความรูด า นการประยุกต
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงอยางยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงในระดับนานาชาติ
รวมกับกรมความรวมมือระหวางประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) เปนตน สวนเครือขาย
ความรวมมือในประเทศ จํานวน ๑๓ เครือขาย เชน บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด เพื่อวิจัยและพัฒนากัญชง
คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานงานวิจัยพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
ตามนโยบายของภาครัฐ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) พัฒนาระบบเครือขายเซนเซอรไรสายและ
การนําไปประยุกตใชในโรงเรือนสําหรับปลูกพืช เปนตน
ดานการสงเสริมอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู ไดยกระดับเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
และสงเสริมการเรียนรูดานพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริยโครงการตามแนวพระราชดําริ การเกษตรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งการใหบริการสังคม ดวยการปรับปรุงแหลงเรียนรูและ
เพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม ๑๗,๗๑๖ รายการ และไดจดั กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
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๑๗

แกผูรับบริการทุกชวงวัย จํานวน ๑,๕๓๑,๖๑๗ คน โดยมีสัดสวนผูรับการเรียนรูเพิ่มขึ้น ป ๒๕๖๓ รอยละ ๓๕.๙๐ และ
เพิม่ ขึน้ รอยละ ๒๑.๙๒ ในป ๒๕๖๔ ดวยการนําระบบดิจทิ ลั มายกระดับการเรียนรู และยังสรางรายไดแกเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
ดวยการรับซื้อพรรณไมเพื่อใชจัดแสดงในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษมูลคารวม ๓๙.๓๗ ลานบาท อีกทั้งการยกระดับและ
พัฒนามาตรฐานการใหบริการตางๆ เพือ่ รองรับการใหบริการทีเ่ ปนมาตรฐาน มีการดําเนินงานทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ใสใจ
ตอสุขภาพ และไดรบั ความพึงพอใจจากผูร บั บริการ เชน มาตรฐานรางวัลอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไทย (Thailand Tourism
Awards) รางวัล Museum Thailand Awards ๒๐๒๑ มาตรฐานคุณภาพแหลงทองเทีย่ วเพือ่ นันทนาการ มาตรฐาน Thailand
Mice Venue Standard (TMVS) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office)
สัดสวนผูรับการเรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของอุทยานหลวงราชพฤกษรอยละ ๕๖.๗๙ โดยเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๓ รอยละ ๒๑.๙๒ ใหบริการสังคม
และประชาชนดานการทองเที่ยวเพื่อเรียนรู และเปนชองทางตลาดแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงและชุมชนกวา ๑๖.๘๗ ลานบาท
๒.๗.๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
สวพส. ไดขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง ไปพัฒนากลุมบานบนพื้นที่สูง จํานวน ๑,๕๓๐ กลุมบาน
ดวยการดําเนินงานพัฒนาอยางสมบูรณแบบโครงการหลวง ภายใต “โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง” จํานวน ๔๔ แหง
จํานวน ๖๑๖ กลุมบาน ในพื้นที่ ๘ จังหวัด โดยไดพัฒนาและยกระดับกลุมบานเปาหมายบนพื้นที่สูง จํานวน ๕๒๔ กลุมบาน
ยกระดับการพัฒนาของกลุมบานเปนกลุมบานที่เขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได (ระดับ A) ๓๘ กลุมบาน กลุมบาน
ที่สามารถรวมขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ B) ๑๖๓ กลุมบาน กลุมบานที่เริ่มเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ C)
๓๒๓ กลุม บาน และกลุม บานทีย่ งั รอการเขาพัฒนา (ระดับ D) ๙๔ กลุม บาน รวมครัวเรือนเปาหมายทัง้ หมด ๗๒,๖๖๖ ครัวเรือน
๑) การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ไดยกระดับชีวิตและความเปนอยูของประชาชน เพื่อแกไขปญหา
ความยากจน ดวยการพัฒนาและสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการใชองคความรู
และผลงานวิจัยตางๆ และดําเนินการอยางครบวงจร ทั้งการผลิต มาตรฐานอาหารปลอดภัย
การจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว และการตลาด โดยมี ก ลุ  ม บ า นที่ ไ ด รั บ ส ง เสริ ม อาชี พ จํ า นวน
๓๒๑ กลุม บาน คิดเปนรอยละ ๕๒.๑๑ ของกลุม บานเปาหมายจํานวน ๖๑๖ กลุม บาน สรางรายได
เพิ่มแกเกษตรกร จํานวน ๘,๓๓๒ ครัวเรือน รวม ๗๘๕.๕๐ ลานบาท คิดเปนรายไดเฉลี่ย
๙๔,๒๗๕.๖๑ บาทตอครัวเรือน ทําใหครัวเรือนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยสูงกวา ๗๘,๐๐๐ บาท/
ครัวเรือน/ป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๑.๖๙ ทั้งนี้เปนรายไดจากสินคาเกษตรที่ไดรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ๑๔๖.๓๗ ลานบาท ซึง่ เกษตรกรจะไดรบั การสงเสริมการผลิตพืชภายใตมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย การปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย และมาตรฐาน GMP
เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด
และผูบริโภค โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ มีเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง จํานวน ๒,๓๓๓ ราย ใน ๙๖ ชนิดพืช ๔๑ แหง ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมพื้นที่ ๑๗,๑๘๘.๒๒ ไร เกษตรกร จํานวน
๑๖๑ ราย จากพื้นที่ดําเนินงาน ๙ แหง ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic
Thailand) ๓๙๒ ราย รวมพื้นที่ ๒,๐๐๒.๒๕ ไร
๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน เสริมสรางศักยภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
ใหสามารถพึ่งตนเอง และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตามแนวทางโครงการหลวง โดยมี
หมูบ า นทีไ่ ดรบั การพัฒนา จํานวน ๕๒๔ หมูบ า น การพัฒนากลุม หรือสถาบันเกษตรกรในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาและการจัดการดานการตลาด จํานวน ๙๘ แหง ครอบคลุมชุมชนเปาหมาย ๑๗๘ กลุม บาน
คิดเปนรอยละ ๒๘.๙๐ ของกลุม บานทัง้ หมด ๖๑๖ กลุม บาน สมาชิก ๓,๑๑๖ คน เงินทุนดําเนินงาน
ทั้งสิ้น ๒๕,๑๙๙,๑๒๕.๐๖ บาท ประกอบดวย สหกรณ ๑๑ แหง กลุมเตรียมสหกรณ ๗ แหง

๑๘
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วิสาหกิจชุมชน ๕๑ แหง และกลุมพึ่งตนเอง ๒๙ แหง สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและสงเสริม
การขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใชประโยชน จํานวน ๓๖๖ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๕๙.๔๒ ของ
๖๑๖ กลุมบาน โดยมีชุมชนที่มีความเขมแข็งในการทําแผนชุมชนและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติได
๒๙ ชุมชนคิดเปนรอยละ ๔.๗๐ อีกทั้งไดพฒ
ั นาศักยภาพผูนําชุมชนบนพื้นที่สูงและสรางเกษตรกร
รุนใหม เพื่อเปนผูนําหลักในการรวมกันวิเคราะห วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนนั้นๆ
ใหบรรลุตามเปาหมายจํานวน ๘๖๒ ราย ใน ๑๙๗ กลุมบาน
๓) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง เพื่อใหมีความอุดมสมบูรณและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน โดยการกําหนดขอบเขต
การใชประโยชนที่ดินและแผนที่รายแปลงของเกษตรกร อยางมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และใชเทคโนโลยี GIS ในพื้นที่ ๓๖๘ กลุมบาน พื้นที่รวม ๑,๗๗๐,๗๘๖ ไร แบงเปน
พื้นที่ปา ๑,๐๖๐,๐๐๕ ไร พื้นที่ทํากิน.๖๙๑,๐๑๘ ไร ๓๑,๗๓๘ ราย ๖๘,๒๒๙ แปลง และพื้นที่
อยูอาศัย ๑๙,๗๖๓ ไร และสงเสริมใหเกษตรกรปรับระบบการเกษตรจากพืชที่สรางผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน ใชพื้นที่มาก ใชสารเคมี และมีการเผา เปนเกษตรที่ประณีตและสรางมูลคาสูง
นอกจากนี้ไดสนับสนุนชุมชนใหอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม โดยมีการปองกัน
การบุกรุกและดูแลรักษาปาจํานวน ๑,๐๖๐,๐๐๕ ไร และกลุมบานเปาหมายที่มีความเขมแข็ง
ในการจั ด การด า นอนุ รั ก ษ แ ละฟ  น ฟู ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มด ว ยกระบวนการมี ส  ว นร ว ม
๓๖๘ ชุมชน คิดเปนรอยละ ๕๙.๔๒ ของกลุมบานเปาหมาย ๖๑๖ กลุมบาน
๔) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดรวมกับหนวยงานตางๆ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ เชน เสนทางคมนาคมขนสง ไฟฟา แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค และโรงรวบรวมและคัดคุณภาพผลผลิต ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุม บานเปาหมายจํานวนมากประสบปญหาภัยแลง สวพส. จึงสนับสนุนการพัฒนาแหลงนํา้ ขนาดเล็ก
จํานวน ๑๘๐ แหง ในพื้นที่ ๘๕ กลุมบาน ภายใตกระบวนการแบบประชารัฐ ที่มีความรวมมือ
ของชุมชน หนวยงานตางๆ รวมทั้งภาคเอกชน (ป ๖๔ ๗๐ ชุมชน ๑๖๘ แหง)
๒.๗.๓ การพัฒนาและบริหารองคกร
๑) ยกระดับองคกรสูอ งคกรธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง ไดพฒ
ั นาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและภาคสวนอืน่ ๆ อยางตรงจุด โปรงใส มีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน ตามแนวทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ สู  ร ะบบราชการ ๔.๐
โดย สวพส. ผานการประเมินสถานการณเปนระบบราชการ ๔.๐ ดวยตนเอง ที่ ๔๓๑.๑๕ คะแนน
(เปนระบบราชการ ๓.๔๕) ไดรับรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards)
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) อยูในระดับ A ประจําป
๒๕๖๓ ทีร่ ะดับคะแนน ๘๙.๔๘ และเพิม่ ขึน้ เปน ๙๔.๗๑ ในป ๒๕๖๔ และ นอกจากนีอ้ ทุ ยานหลวง
ราชพฤกษยังไดรับการรับรองมาตรฐานจากโครงการ Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและสถานที่ทองเที่ยว และประเภทโรงแรม-ที่พัก
และสถานที่จัดประชุม มาตรฐาน Thailand Mice Venue Standard (TMVS)
๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไดจดั ทําและขับเคลือ่ นการพัฒนาบุคลากรตาม “แผนกลยุทธพฒ
ั นา
บุคลากรระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)” เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละทักษะทีจ่ าํ เปนตอการปฏิบตั งิ าน
ในแตละกลยุทธ และยังไดพฒ
ั นาศักยภาพของบุคลากร รวมทัง้ เกษตรกรผูน าํ ดวยการศึกษาเรียนรู
เทคโนโลยีใหมจากตางประเทศ เพือ่ นํามาปรับใชพฒ
ั นาพืน้ ทีส่ งู โดยในป ๒๕๖๔ สวพส. ดําเนินงาน
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๑๙

ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จํานวน ๒๐๑ ราย ในรูปแบบ Training และ Non-Training
(มอบหมายงาน) พบวามีบคุ ลากรผานการประเมิน ๗๐ ราย จากทัง้ หมด ๗๕ ราย คิดเปนรอยละ ๙๓
นอกจากนี้ยังพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการดานโครงสราง สมรรถนะ และอัตรากําลัง
โดยคัดเลือกบุคลากรเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ ๖ จํานวน ๒๑ กลุมงาน และ
แตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงาน ระดับ ๖ จํานวน ๑๔ กลุมงาน ๑๔ ราย รวมถึง
กําหนดตําแหนงทีม่ ใิ ชลกั ษณะบริหารและบังคับบัญชา ระดับ ๖ จากการคัดเลือกผูท อี่ ยูใ นระดับ ๕
เพื่อดํารงตําแหนงหัวหนางานระดับ ๖ โดยกําหนดกระบวนการและวิธีการคัดเลือกที่เหมาะสม
ดานการจัดการองคความรูและเผยแพรขอมูล ไดพัฒนาคลังขอมูลองคความรูเพื่อการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู โดยศึกษาการจัดการความรูข องสถาบัน จัดทําแผนการขับเคลือ่ นการเปนศูนยกลาง
ขอมูลและองคความรูการพัฒนาพื้นที่สูง และการพัฒนา LINE Official Account HRDI ของดี
พื้นที่สูง (ระยะที่ ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลองคความรูในรูปแบบ Chat Bot
สามารถตอบสนองการใชงานของเจาหนาที่ เกษตรกร และประชาชนผูสนใจใหไดรับการบริการ
องคความรูออนไลนที่สะดวกรวดเร็ว ทันตอเหตุการณและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมถึง
สนับสนุนการเผยแพรขอมูลองคความรูและประชาสัมพันธผลงานของ สวพส. และอุทยานหลวง
ราชพฤกษผาน Application Line Official “ของดีพื้นที่สูง” ปจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด
๓,๗๓๓ ราย เปนผูลงทะเบียนสมาชิก ๘๒๘ ราย เผยแพรขอมูลองคความรู ๔๙๗ เรื่อง จัดทํา
องคความรูและสื่อการเรียนรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ๔๙๒ เรื่อง และจัดทําองคความรูสําหรับ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ๖๒ รายการ และองคความรูสําหรับพัฒนาเกษตรกร
๑๑๒ รายการ
๓) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่สูงดวยระบบดิจิทัล จํานวน ๑๔ ระบบ เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุน
การวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงครอบคลุม ๓๙๐ กลุมบาน เว็บไซตและแอปพลิเคชัน
เพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ ปรับปรุงขอมูลระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร พัฒนาระบบฐาน
ขอมูลและจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกรและการผลิตและการตลาด เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ขอมูลของพื้นที่ตนแบบในรูปแบบ Platform ดานการวางแผนการผลิตและการตลาด ควบคูกับ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินของกลุม เกษตรกร เปนตน นอกจากนีย้ งั ไดเครือขาย
อินเทอรเน็ตในพืน้ ทีก่ ลุม บานเปาหมาย เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรูบ นพืน้ ทีส่ งู ๓ รูปแบบ
คือ ผานสายสัญญาณ ADSL และ Fiber Optic ๒๒ แหง และผานเครือขายระบบอินเทอรเน็ต
ไรสาย ๗ แหง และจัดทําองคความรูและสื่อการเรียนรูทั้งสิ้น ๕๕๔ รายการ
๒.๘ จุดเนนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๒.๘.๑ ดานการวิจัย
๑) การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวงและการดําเนินงานของศูนยวิจัยชนกาธิเบศรดําริ บูรณาการ
กับโครงการหลวง และงานของศูนยวิจัยชนกาธิเบศรดําริ
๒) สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมใหม โดยมุง งานวิจยั ทีแ่ กไขปญหาคุณภาพทางการผลิตและการตลาด
ของพันธุพืชและสัตวที่สําคัญ ภายใตหลัก BCG economy model
๓) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช-สัตวที่มีคุณภาพ ปรับตัวไดบนพื้นที่สูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และยกระดับพืชทองถิ่นใหเปนพืชเศรษฐกิจใหม

๒๐
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๔) การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรประณีต เกษตรแมนยํา (smart farming) และ
ตลาดออนไลน รวมทัง้ การวิจยั พัฒนาระบบและเครือขายการเรียนรูด ว ยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของชุมชน
๕) การวิจัยการใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
โดยเนนงานวิจัยเพื่อแกไข/ลดปญหาสิ่งแวดลอม เชน หมอกควัน ไฟปา สรางมูลคาจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร/การจัดการขยะ (Circular economy) ชุมชนคารบอนสุทธิเปนศูนย
(Net Zero Carbon) และพลังงานสะอาดเพื่อการผลิตพืชและสัตว
๖) การวิจัยเพื่อเสริมสรางกลไกทางสังคมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การเปนสังคมแหงการเรียนรู ศึกษากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นกลุมชาติพันธุ
และสังคมแหงการเรียนรู
๗) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการวิ จั ย บนพื้ น ที่ สู ง โดยยกระดั บ ความสามารถของนั ก วิ จั ย
และเกษตรกรผูน าํ การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน และสิง่ อํานวย
ความสะดวก เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย
๘) สรางความรวมมือดานการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู กับภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
๙) สรางกลไกการขับเคลื่อนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางกวางขวาง
๒.๘.๒ ดานการพัฒนา
๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาและการกระจายการพัฒนาใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย ๓ กลุมพื้นที่ โดย
ยกระดับการพัฒนาพื้นที่ในกลุม ๑ และเรงการกระจายการพัฒนาในพื้นที่กลุม ๒ และกลุม ๓
ดวยการมีสวนรวมของชุมชน ผูนํา และหนวยงานบูรณาการ
๒) สํารวจ จัดทําฐานขอมูลกลุม บาน ๓ กลุม พืน้ ที่ เตรียมความพรอมชุมชน และจัดทําแผนทีแ่ ละระบบ
ความเชื่อมโยงการทํางานในเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับการดําเนินงานพัฒนา รวมทั้งจัดตั้งสํานักงาน
สาขาในจังหวัดหรือพื้นที่ที่จําเปน เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานดําเนินการพัฒนา โดยใช
สํานักงานรวมกับหนวยงานปกติในพื้นที่
๓) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึง่ ตนเองและบริหารจัดการตนเองและขับเคลือ่ น
การพัฒนา ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
๔) ยกระดับการผลิตสูระบบเกษตรเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประณีต แมนยําสูง และมูลคาสูง ดวยการ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทาง BCG model และยกระดับการทําเกษตรใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานอาหารปลอดภัย
๕) การพัฒนาระบบโลจิสติกสและการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีท่ นั สมัย ดวยการศึกษาและพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกสทเี่ หมาะสมสําหรับบริบท
ของพื้นที่สูง การพัฒนาชองทางตลาดออนไลน การบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกสบนพื้นที่สูง
พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเกษตรกรในทําการตลาดออนไลน และพัฒนาพื้นที่
ตนแบบการบริหารจัดการดานการตลาดแบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางจุดเดน และโลจิสติกส
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
๖) ยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการและพัฒนากลุมบานเปาหมายเปนชุมชนตัวอยางและแหลง
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
๗) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอนุรกั ษ ฟน ฟู และแกไขปญหาทีส่ าํ คัญดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และยกระดับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามแนวทาง BCG model ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน
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๒๑

๘) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพที่สนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรเพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานและลดตนทุนการผลิต และโครงขายและโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกระจายองคความรูไดอยางทั่วถึง สนับสนุนตลาดออนไลนและ
โลจิสติกสบนพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ เสริมสรางกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในการบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
๙) สรางกลไกความรวมมือและการระดมทุนจากทุกภาคสวนในการแกไขปญหา และพัฒนาเครือขาย
และการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในขับเคลื่อนการพัฒนา
๒.๘.๓ ดานงานอุทยานหลวงราชพฤกษ
๑) พัฒนาและปรับปรุงอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูแ ละมีการจัดการเรียนรูท ตี่ อบสนอง
ความตองการของลูกคา ๓ ดาน คือ ๑) โครงการพระราชดําริ โครงการหลวงและการพัฒนา
พื้นที่สูง ๒) ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และ ๓) ศิลปะและวัฒนธรรม
๒) พัฒนาแหลงเรียนรูท เี่ อือ้ ตอการเรียนรูแ ละมีการจัดการเรียนรูท เี่ ปนทีย่ อมรับสอดคลองกับการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ความตองการของกลุมลูกคา และเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong
learning) เพื่อสรางความเสมอภาคในการเขาถึงความรู
๓) พัฒนาการจัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูเพื่อรองรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ในยุคปกติใหม (New normal) (Off line, On line, On Air และ On Hand)
๔) พัฒนาและบริหารจัดการใหอุทยานฯ เปนแหลงเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว สงเสริม
สุขภาพ และการสงเสริมการทองเที่ยว
๕) การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) จากทรัพยากร ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ เพื่อสรางคุณคา
และรายได
๖) พัฒนาสวน โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งดึงดูดใหม รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการและการจัดการเรียนรู
๗) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษสูแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานและยั่งยืน
ตามแนวทาง BCG Model
๘) การสรางเครือขายการเรียนรู ความหลากหลายทางชีวภาพ และความรวมมือดานอืน่ ๆ ตามภารกิจ
เชน เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาวโดยใชพื้นที่
อุทยานฯ เปนแหลงเรียนรู/หองปฏิบัติการในการเรียนรู
๒.๘.๔ ดานการบริหารจัดการ
๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(๑) พัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชนใหเปนนักวิจัยและนักพัฒนามีขีดความสามารถสูง มีความรู
ทักษะที่หลากหลาย และมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒) พัฒนาบุคลากรภายใน สวพส. บุคลากรหนวยงานเครือขายและเกษตรกรผูนํา ใหมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านและขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารตางๆ
ของ สวพส.
(๓) เสริมสรางขีดความสามารถดานดิจิทัลแกบุคลากรและชุมชน ใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล และสามารถนําขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
(๔) ปรับโครงสรางองคกร และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความคลองตัว และขีดความ
สามารถสูง รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมสําหรับ
พื้นที่สูงที่มีความเฉพาะ
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(๕) พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพื่อสรางและเก็บรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ
และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
(๖) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในแบบออฟไลนและรูปแบบดิจิทัล
(๗) การบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนรูแ ละพัฒนาบุคลากรกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ยกระดับ สวพส. เปนสํานักงานดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนา
พื้นที่สูง รองรับการเปนศูนยประสานและศูนยเครือขายขอมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับ
หนวยงานอื่น และพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสมในการนําเทคโนโลยี
มาปฏิบัติงาน ไดอยางมั่นคง ปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความครบถวน และครอบคลุมกลุมบานเปาหมาย มีมาตรฐาน
และเปนขอมูลเปด ที่รองรับการใชประโยชนรวมกัน
(๓) ขับเคลื่อนและบูรณาการขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูงใหสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานความปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๔) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงในระบบดิจิทัล โดยจัดตั้ง
ศูนยการบริการขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นที่สูง
(๕) การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชน การผลิตและตลาด
บนพื้นที่สูง ระบบการเรียนรู และการใหบริการ การพัฒนา Smart Farm บนพื้นที่สูง
รวมทัง้ การพัฒนาและการใชเทคโนโลยี IOT ในการควบคุมและติดตามการผลิตและจําหนาย
ผลผลิต
(๖) พัฒนาระบบการจัดการความรูบ นพืน้ ทีส่ งู ดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยพัฒนา
ระบบการเรียนรูแ ละคลังความรูแ ละในรูปแบบดิจทิ ลั (interactive) บนพืน้ ทีส่ งู และเชือ่ มโยง
องคความรูโครงการหลวง องคความรูการวิจัยและพัฒนาพื้นที่พื้นที่สูง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเครือขายภายนอก เพื่อใหเกิดสังคมเรียนรูอยางตอเนื่อง
(๗) พัฒนาระบบถายทอด การเรียนรูและเครือขายการเรียนรูบนพื้นที่สูงดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทภูมิสังคม เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนเขาถึงความรูไดรวดเร็ว
และนําไปประยุกตใชในการดํารงชีพใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง
(๘) การบู ร ณาการและสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการสื่ อ สาร
และโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลบนพื้นที่สูง
๓) พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
(๑) พัฒนาองคกรใหมขี ดี สมรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๔.๐ และยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององคกรในรูปแบบดิจิทัล
มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ
(๒) ขับเคลือ่ นแผนสูก ารปฏิบตั ทิ เี่ ปนรูปธรรม และการจัดหางบประมาณเชิงรุก รวมทัง้ ขับเคลือ่ น
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณและบริหารเงินสะสม
(๓) ขับเคลือ่ นองคกรสูเ ปาหมายเชิงผลลัพธและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินงานของ
สวพส. และขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
(๔) การสรางเครือขายและการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคม
ในขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งสรางกลไกความรวมมือในการระดมทุนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อผลักดันการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ส ว น ที่

๒๓

๓

สาระสําคัญ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
H

R

D

I

๒๔

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีดังนี้
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยูดีมีสุข ดวยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงาน
โครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๓.๑.๒ พันธกิจ
๑) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสรางองคความรูและนวัตกรรม
ใหมเพือ่ ใหโครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนและเสริมสราง
เครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปน
ศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง
๒) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูง
ทีอ่ ยูห า งไกล ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพือ่ ใหชมุ ชนมีความอยูด มี สี ขุ มีความเขมแข็ง
และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูดานการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สําหรับชุมชนอื่นๆ ตอไป
๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเผยแพรและเรียนรูทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ
ศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรม และการใหบริการสังคม
๔) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเปนเครือขาย
ของสังคมการเรียนรูบนพื้นที่สูง ตลอดจนปรับโครงสรางองคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมีสมรรถนะและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุพันธกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
๓.๑.๓ เปาหมาย
๑) การเปนศูนยกลางการวิจยั พัฒนา และการเรียนรูศ าสตรพระราชาและการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในการเปน
แหลงวิจยั รวบรวม แหลงเรียนรูแ ละเผยแพรองคความรูง านวิจยั ในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเปนภาคีเครือขายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
๒) ชุมชนเปาหมายเปนแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน มีความอยูด มี สี ขุ มีรายไดทพี่ อเพียง
ตอการดํารงชีวิต สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งสามารถ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
๓) สถาบันเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย และบุคลากรทีม่ สี มรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
รอยละ ๓๒.๗๐
(๒๐๑ กลุมบาน)
(A ๓๘ กลุมบาน)
(B ๑๖๓ กลุมบาน)
(C ๓๒๓ กลุมบาน)
(D ๙๔ กลุมบาน)
รอยละ ๕๒
(ป ๒๕๖๓)

ป ๒๕๖๖
๕๕
(A : ๑๐๑ กลุมบาน)
(B : ๒๓๗ กลุมบาน)
(C : ๒๗๘ กลุมบาน)

๖๐
การนําองคความรู
จากผลงานวิจัยถูกนําไป
ใชประโยชนรอยละ ๖๐
ของจํานวนโครงการวิจัย
ทั้งหมด ที่ดําเนินงาน
ในป ๒๕๖๕
(๒๔ โครงการ)
รอยละ ๒๑.๙๒
๑๐
๓. มีชุมชน หนวยงาน กลุมองคกร
(จากจํานวนสัดสวนผูเขารับ (รอยละ ๑๐ จาก
ทุกภาคสวนเขามาเรียนรู
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ
การเรียนรูในอุทยานฯ จํานวนสัดสวนผูเขารับ
เพิ่มขึ้น (รอยละ)
ป ๒๕๖๓ เทียบป ๒๕๖๒) การเรียนรูในอุทยานฯ
ป ๒๕๖๖ เทียบ
ป ๒๕๖๕)
๔. สถาบันไดรับมาตรฐาน
PMQA ๔.๐ UNSDP
การเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง

๒. องคความรูและนวัตกรรม
ที่นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาพื้นที่สูง
(รอยละ)

๑. รอยละของกลุมบานที่มีผล
การประเมินระดับการพัฒนา
ไมตํ่ากวาระดับ B (รอยละ)

ตัวชี้วัด

๓.๑.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ป ๒๕๖๙
๗๐
(A : ๑๓๗ กลุมบาน)
(B : ๒๙๔ กลุมบาน)
(C : ๑๘๕ กลุมบาน)

ป ๒๕๗๐
๘๐
(A : ๒๑๓ กลุมบาน)
(B : ๒๗๙ กลุมบาน)
(C : ๑๒๔ กลุมบาน)

เขาสูมาตรฐานระดับนานาชาติ

๑๐
๑๐
(รอยละ ๑๐ จากจํานวน (รอยละ ๑๐ จาก
จํานวนสัดสวนผูเขารับ
สัดสวนผูเขารับ
การเรียนรูในอุทยานฯ การเรียนรูในอุทยานฯ
ป ๒๕๖๘ เทียบ
ป ๒๕๖๗ เทียบ
ป ๒๕๖๗)
ป ๒๕๖๖)

๑๐
(รอยละ ๑๐ จาก
จํานวนสัดสวนผูเขารับ
การเรียนรูในอุทยานฯ
ป ๒๕๖๙ เทียบ
ป ๒๕๖๘)

๑๐
(รอยละ ๑๐ จาก
จํานวนสัดสวนผูเขารับ
การเรียนรูในอุทยานฯ
ป ๒๕๗๐ เทียบ
ป ๒๕๖๙)

๗๕
๖๕
๘๐
๗๐
การนําองคความรู
การนําองคความรู
การนําองคความรู
การนําองคความรู
จากผลงานวิจัยถูกนําไป จากผลงานวิจยั ถูกนําไป จากผลงานวิจัยถูกนําไป จากผลงานวิจัยถูกนําไป
ใชประโยชนรอยละ ๖๕ ใชประโยชนรอ ยละ ๗๐ ใชประโยชนรอ ยละ ๗๕ ใชประโยชนรอ ยละ ๘๐
ของจํานวนโครงการวิจัย ของจํานวนโครงการวิจัย ของจํานวนโครงการวิจัย ของจํานวนโครงการวิจัย
ทั้งหมด ที่ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินงาน
ในป ๒๕๖๗
ในป ๒๕๖๘
ในป ๒๕๖๖
ในป ๒๕๖๙

ป ๒๕๖๗
๖๐
(A : ๑๒๑ กลุมบาน)
(B : ๒๔๙ กลุมบาน)
(C : ๒๔๖ กลุมบาน)

คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๘
๖๕
(A : ๑๓๐ กลุมบาน)
(B : ๒๗๐ กลุมบาน)
(C : ๒๑๖ กลุมบาน)

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒๕

๒๖

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓.๒ แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)
โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) แบงออกเปน ๓ เรื่องตามกลยุทธการดําเนินงาน ๓ กลยุทธ ดังนี้
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
การดําเนินงานของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะตอไป และสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูเ พือ่ นํางานวิจยั และพัฒนาไปใชประโยชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อยางกวางขวาง โดยมีการพัฒนาปจจัย
พื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาแหลงเรียนรู และการพัฒนาเครือขายและฐานองคความรูดานการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
๑) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค
๑. สรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
•
งานโครงการหลวง และยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน •
เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยูดีมีสุข
•
๒. พัฒนาเครือขายความรวมมือ ศักยภาพนักวิจัย
และระบบนิเวศวิจัยเพื่อเปนศูนยกลางของเครือขาย •
การวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง
๓. อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู มีชีวิต
•
มาตรฐาน ทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรูกับโครงการหลวง โดยเปนที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและนานาชาติ
•

ผลลัพธ
องคความรูและนวัตกรรมที่ตรงตามปญหาและความตองการของชุมชน
และสนับสนุนงานโครงการหลวง
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหา สรางโอกาส
ในการพัฒนาพื้นที่สูง
ขีดความสามารถและมาตรฐานดานการวิจัยบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น
สวพส. เปนศูนยกลางของเครือขายการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

มีแหลงเรียนรูดานโครงการตามแนวพระราชดําริ และการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและ
นานาชาติ
มีระบบการจัดการเรียนรูแบบวิถีใหม Life Long Learning และ
การเขาถึงความรูไดงายดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
• กลุมเปาหมายคือประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ไดเรียนรู
และสรางความรักความศรัทธาตอสถาบันพระมหากษัตริย จิตสํานึก
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒๗

๒) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ป ๒๕๖๖
รอยละ ๖๐

คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๗
ป ๒๕๖๘
ป ๒๕๖๙
รอยละ ๖๕ รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๕

ป ๒๕๗๐
รอยละ ๘๐

รอยละ ๑๐
ตอป

รอยละ ๑๐
ตอป

รอยละ ๑๐
ตอป

รอยละ ๑๐
ตอป

รอยละ ๑๐
ตอป

๘๐๔,๐๐๐
ราย

๘๑๔,๐๐๐
ราย

๘๒๔,๐๐๐
ราย

๘๓๔,๐๐๐
ราย

๘๔๔,๐๐๐
ราย

๒.๑) องคความรูหรือนวัตกรรมจากงานวิจัย
ตามแผนแกปญหาสําคัญรายประเด็น
๒.๒) ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัย ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
และพัฒนาพันธุพืชและสัตว/ผลิตภัณฑใหม ๑๐ รายการ/ ๑๐ รายการ/ ๑๐ รายการ/ ๑๐ รายการ/ ๑๐ รายการ/
ที่ตรงตามเปาหมายของโครงการหลวง หรือ
ป
ป
ป
ป
ป
ขึ้นทะเบียนพันธุพืช/จดทรัพยสินทางปญญา
๒.๓) มีฐานขอมูลองคความรูการวิจัยและพัฒนา
ศาสตรพระราชา และความหลากหลาย
ฐานขอมูลองคความรูที่มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย
ทางชีวภาพ ที่มีมาตรฐานและเชื่อมโยง
กับภาคีเครือขาย
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
๒.๔) เครือขายความรวมมือดานการวิจัย
พัฒนา และเรียนรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
๑๐ เครือขาย ๑๐ เครือขาย ๑๐ เครือขาย ๑๐ เครือขาย ๑๐ เครือขาย
๒.๕) สัดสวนผูรับการเรียนรูศาสตรพระราชา
งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษที่เพิ่มขึ้น
๒.๖) ชุมชนและผูเรียนรูเขาถึงองคความรูตาม
แนวทางโครงการหลวงผานเทคโนโลยีดิจิทัล

๓) แนวทางการดําเนินงาน
๓.๑) การวิจัยบนพื้นที่สูง
(๑) การวิจยั สนับสนุนงานโครงการหลวงและการดําเนินงานของศูนยวจิ ยั ชนกาธิเบศรดําริ
บูรณาการกับโครงการหลวง และงานของศูนยวิจัยชนกาธิเบศรดําริ
(๒) สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมใหม โดยมุง งานวิจยั ทีแ่ กไขปญหาคุณภาพทางการผลิต
และการตลาดของพันธุพืชและสัตวที่สําคัญ ภายใตหลัก BCG economy model
ไดแก การวิจัยปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช-สัตวที่มีคุณภาพ ปรับตัวไดบนพื้นที่สูง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยกระดับพืชทองถิ่นใหเปนพืชเศรษฐกิจใหม การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรประณีต เกษตรแมนยํา (smart farming)
และตลาดออนไลน
(๓) การวิจัยการใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง โดยเนนงานวิจัยเพื่อแกไข/ลดปญหาสิ่งแวดลอม เชน หมอกควัน ไฟปา
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ยกระดับพืชทองถิ่นเปนพืชเศรษฐกิจ
สรางมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร/การจัดการขยะ (Circular economy)
ชุมชนคารบอนสุทธิเปนศูนย (Net Zero Carbon) และพลังงานสะอาด/ทดแทน
เพื่อการผลิตพืชและสัตว

๒๘

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๔) การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และงานวิจัยเชิงนโยบาย
โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูบนพื้นที่สูง ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง เสริมสรางบทบาทของกลุมสตรีและ
เด็กบนพื้นที่สูง การพัฒนาระบบและเครือขายการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ชุมชน และการศึกษากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นกลุมชาติพันธุ
(๕) การเพิม่ ขีดความสามารถดานการวิจยั บนพืน้ ทีส่ งู โดยยกระดับความสามารถของนักวิจยั
และเกษตรกรผูนํา การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย สรางความรวมมือดาน
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และสรางกลไกการขับเคลือ่ นการนํางานวิจยั ไปใชประโยชนอยางกวางขวาง
๓.๒) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
(๑) พัฒนาและปรับปรุงอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูแ ละมีการจัดการเรียนรู
ทีต่ อบสนองความตองการของลูกคา ๓ ดาน คือ ๑) โครงการพระราชดําริ โครงการหลวง
และการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ๒) ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และ ๓) ศิลปะ
และวัฒนธรรม
(๒) พัฒนาแหลงเรียนรูท เี่ อือ้ ตอการเรียนรูแ ละมีการจัดการเรียนรูท เี่ ปนทีย่ อมรับสอดคลอง
กับการเรียนการสอนในสถานศึกษา ความตองการของกลุม ลูกคา และเอือ้ ตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต (lifelong learning) เพื่อสรางความเสมอภาคในการเขาถึงความรู รวมทั้ง
พัฒนาการจัดการเรียนรูแ ละสงเสริมการเรียนรูเ พือ่ รองรับการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑
และในยุคปกติใหม (New normal) (Off line, On line, On Air และ On Hand)
(๓) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษสแู หลงเรียนรูท มี่ มี าตรฐาน
และยัง่ ยืนตามแนวทาง BCG Model พัฒนาและบริหารจัดการใหอทุ ยานฯ เปนแหลง
เสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว สงเสริมสุขภาพ และการสงเสริมการทองเที่ยว
และการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) จากทรัพยากร ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ
เพื่อสรางคุณคาและรายได
(๔) พัฒนาสวน โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งดึงดูดใหม รวมถึง
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการและ
การจัดการเรียนรู
(๕) การสรางเครือขายการเรียนรู ความหลากหลายทางชีวภาพ และความรวมมือดานอืน่ ๆ
ตามภารกิจ เชน เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาวโดยใชพื้นที่อุทยานฯ เปนแหลงเรียนรู/หองปฏิบัติการในการเรียนรู
๓.๓) การสนับสนุนโครงการหลวงเปนศูนยเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน โดยสนับสนุน
การถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูก ารผลิตพืช-สัตว ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม การพัฒนาคุณภาพผลิตผลและสินคาเกษตร
และการจัดการหลังเก็บเกีย่ ว ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย การรณรงคเพือ่ ลดใชสารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู และเฝาระวังการปนเปอ น
มลพิษในสิง่ แวดลอม การสงเสริมการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก ารปฏิบตั ิ การพัฒนาศักยภาพของผูน าํ ชุมชน
ผูนําเกษตรกร สตรีและเยาวชน และสนับสนุนการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
๓.๔) งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจยั และพัฒนากับนานาชาติ โดยพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือดานการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนาพื้นที่สูง ในระดับชาติ และนานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
องคความรูและผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ทั้งในและตางประเทศ

งบประมาณ
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ในสิ่งแวดลอม
๒.๔ การสงเสริมการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๖๐,๐๐๐
๓,๑๒๑,๐๐๐
๓,๒๗๗,๐๐๐
๓,๓๗๕,๐๐๐
๑๕,๘๓๓,๐๐๐
๒.๕ การพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร สตรีและเยาวชน
๔,๕๐๐,๐๐๐
๔,๕๙๐,๐๐๐
๔,๖๘๑,๐๐๐
๔,๙๑๕,๐๐๐
๕,๐๖๒,๐๐๐
๒๓,๗๔๘,๐๐๐
๒.๖ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๔๐,๐๐๐ ๑๒,๔๘๔,๐๐๐ ๑๓,๑๐๘,๐๐๐ ๑๓,๕๐๑,๐๐๐
๖๓,๓๓๓,๐๐๐
๓. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
๑๑๔,๐๐๔,๗๐๐ ๑๒๕,๑๘๕,๑๐๐ ๑๒๕,๖๐๓,๐๐๐ ๑๓๘,๑๖๓,๙๐๐ ๑๕๑,๙๘๐,๔๐๐ ๖๕๔,๙๓๗,๑๐๐
๓.๑ การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
๔๓,๙๐๓,๓๐๐ ๔๘,๒๙๓,๖๐๐ ๕๓,๑๒๓,๐๐๐ ๕๘,๔๓๕,๒๐๐ ๖๔,๒๗๘,๘๐๐ ๒๖๘,๐๓๓,๙๐๐
๓.๒ การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนพื้นที่บริการสังคมและเสริมสราง
๑,๘๑๐,๐๐๐
๑,๙๙๑,๐๐๐
๒,๑๙๐,๐๐๐
๒,๔๐๙,๑๐๐
๒,๖๕๐,๐๐๐
๑๑,๐๕๐,๑๐๐
ความสัมพันธในครอบครัว
๓.๓ การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษเพื่อความยั่งยืน
๖๘,๒๙๑,๔๐๐ ๗๔,๙๐๐,๕๐๐ ๗๐,๒๙๐,๐๐๐ ๗๗,๓๑๙,๖๐๐ ๘๕,๐๕๑,๖๐๐ ๓๗๕,๘๕๓,๑๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐,๐๐๐
๔. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ
๘,๐๐๐,๐๐๐
๘,๕๐๐,๐๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๒๖๖,๒๕๔,๗๐๐ ๓๐๖,๓๑๕,๑๐๐ ๒๗๔,๙๘๒,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐,๙๐๐ ๓๐๘,๒๓๔,๔๐๐ ๑,๔๔๓,๗๘๗,๑๐๐

โครงการหลัก

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒๙

๓๐

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติการขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูนํารุนใหม พัฒนาอาชีพและ
การตลาด สงเสริมสถาบันเกษตรกร สรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขยายผลการพัฒนาอยางมีสวนรวมบนฐานองคความรูโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อยกระดับชุมชน
สูชุมชนพึ่งพาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
๑) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค
๑. ยกระดับการพัฒนาของกลุมบานในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อใหมีความเขมแข็งและอยูดีมีสุขและ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
๒. พัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสม
กับภูมิสังคมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

•
•
•
•

๓. กลุมบานเปาหมายในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูง
•
แบบโครงการหลวงมีความเขมแข็ง
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ •
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
•

ผลลัพธ
กลุมบานเปาหมายยกระดับเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ชุมชนเขมแข็ง มีผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา และ
การอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณี
เกษตรกรมีรายไดพอเพียง มีความมั่นคงดานอาชีพ โดยใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและคุมคา ดวยระบบการเกษตรสรางมูลคา เกษตรปลอดภัย
และการสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุมบานเปาหมายสามารถที่บริหารจัดการดานการตลาดไดดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส รองรับ
การจัดการผลิตผลและสินคา
กลุมบานเปาหมายมีความเขมแข็งดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามเกณฑทํากําหนด
มีกลไกความรวมมือและการระดมทุนเพื่อการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคีเครือขาย
ปญหาสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ไดรับแกไขปญหาดวยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

๒) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๒.๑) ชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
๒.๒) มีครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพในระบบ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๓) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มี
ความพรอมและศักยภาพในการจัดการโลจิสติกส
และการตลาดดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัย
๒.๔) กลุมบานเปาหมายที่มีความเขมแข็งในการจัดการ
ดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวยกระบวนการมีสวนรวม
๒.๕) เพิ่มพื้นที่สีเขียวแกชุมชนบนพื้นที่สูง โดย
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐
๙๗ ชุมชน ๑๐๕ ชุมชน ๑๑๓ ชุมชน ๑๒๒ ชุมชน ๑๓๒ ชุมชน
๑๙,๐๐๐
ครัวเรือน
๒๐ แหง

๒๒,๐๐๐
ครัวเรือน
๒๕ แหง

๒๕,๐๐๐
ครัวเรือน
๓๐ แหง

๒๗,๐๐๐
ครัวเรือน
๓๕ แหง

๒๙,๐๐๐
ครัวเรือน
๔๐ แหง

รอยละ ๕๖ รอยละ ๖๒ รอยละ ๖๘ รอยละ ๗๒ รอยละ ๘๐
๑๒,๓๒๐ ไร ๒๔,๖๔๐ ไร ๓๖,๙๖๐ ไร ๔๙,๒๘๐ ไร ๖๑,๖๐๐ ไร

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓๑

๓) แนวทางการดําเนินงาน
(๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาและการกระจายการพัฒนาใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย ๓ กลุมพื้นที่
โดยยกระดับการพัฒนาพื้นที่ในกลุม ๑ และเรงการกระจายการพัฒนาในพื้นที่กลุม ๒ และ
กลุม ๓ ดวยการมีสวนรวมของชุมชน ผูนํา และหนวยงานบูรณาการ
(๒) สํารวจ จัดทําฐานขอมูลกลุม บาน ๓ กลุม พืน้ ที่ เตรียมความพรอมชุมชน และจัดทําแผนทีแ่ ละ
ระบบความเชื่อมโยงการทํางานในเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับการดําเนินงานพัฒนา รวมทั้งจัดตั้ง
สํานักงานสาขาในจังหวัดหรือพืน้ ทีท่ จี่ าํ เปน เพือ่ เปนศูนยกลางในการประสานงานดําเนินการ
พัฒนา โดยใชสํานักงานรวมกับหนวยงานปกติในพื้นที่
(๓) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเองและบริหารจัดการตนเองและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร
(๔) ยกระดับการผลิตสูร ะบบเกษตรเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ประณีต แมนยําสูง และมูลคาสูง ดวย
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทาง BCG model และยกระดับการทําเกษตรใหมี
คุณภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(๕) การพัฒนาระบบโลจิสติกสและการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ดวยการศึกษาและพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกสที่เหมาะสม
สําหรับบริบทของพื้นที่สูง การพัฒนาชองทางตลาดออนไลน การบริหารจัดการตลาดและ
โลจิสติกสบนพื้นที่สูง พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเกษตรกรในทําการตลาด
ออนไลน และพัฒนาพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการดานการตลาดแบบเศรษฐกิจสรางสรรค
เพื่อสรางจุดเดน และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(๖) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอนุรกั ษ ฟน ฟู และแกไขปญหาทีส่ าํ คัญดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และยกระดับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามแนวทาง BCG model ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน
(๗) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพทีส่ นับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรเพือ่ ใหไดคณ
ุ ภาพมาตรฐานและลดตนทุนการผลิต และโครงขายและโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกระจายองคความรูไดอยางทั่วถึง สนับสนุนตลาดออนไลน
และโลจิสติกสบนพื้นที่สูง รวมทั้งเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
(๘) ยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการและพัฒนากลุม บานเปาหมายเปนชุมชนตัวอยางและแหลง
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และสรางกลไกความรวมมือและการระดมทุน
จากทุกภาคสวนในการแกไขปญหา และพัฒนาเครือขายและการบูรณาการความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในขับเคลื่อนการพัฒนา

๓๒

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ
โครงการหลัก

ป ๒๕๖๖

ป ๒๕๖๗

งบประมาณ
ป ๒๕๖๘

ป ๒๕๖๙

ป ๒๕๗๐

รวมทั้งสิ้น

๑. การพัฒนาและ
๔๙,๐๐๐,๐๐๐ ๔๙,๖๔๐,๐๐๐ ๔๑,๐๙๗,๐๐๐ ๔๓,๑๕๑,๐๐๐ ๔๔,๘๗๗,๐๐๐ ๒๒๗,๗๖๕,๐๐๐
สงเสริมอาชีพ
บนพื้นที่สูง
๒. การพัฒนาคุณภาพ ๑๕๘,๗๐๐,๐๐๐ ๑๔๓,๔๔๗,๘๐๐ ๑๕๐,๖๒๐,๒๐๐ ๑๕๘,๑๕๑,๐๐๐ ๑๖๓,๘๗๓,๐๐๐ ๗๗๔,๗๙๒,๐๐๐
ชีวิตและเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง
๓. การอนุรักษ ฟนฟู ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๓๖๐,๐๐๐ ๑๒,๙๗๘,๐๐๐ ๑๓,๖๒๗,๐๐๐ ๑๔,๑๗๒,๐๐๐ ๖๕,๑๓๗,๐๐๐
และแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูงอยาง
สมดุลและยั่งยืน
๔. การบูรณาการ
๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๔๘๐,๐๐๐ ๑๗,๒๐๐,๑๐๐ ๑๘,๐๖๒,๐๐๐ ๑๘,๗๘๔,๐๐๐ ๘๖,๕๒๖,๑๐๐
เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่สูง
รวมทั้งสิ้น
๒๓๕,๗๐๐,๐๐๐ ๒๒๑,๙๒๗,๘๐๐ ๒๒๑,๘๙๕,๓๐๐ ๒๓๒,๙๙๑,๐๐๐ ๒๔๑,๗๐๖,๐๐๐ ๑,๑๕๔,๒๒๐,๑๐๐

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติการพัฒนาและบริหารองคกร
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกรใหมสี มรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล สงเสริมความรูแ ละทักษะของ
บุคลากรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง มีระบบการบริหารจัดการขอมูล ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัยเชือ่ มโยงกับทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูและนําสูการเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๑) เปาประสงคและผลลัพธ
เปาประสงค
๑. บุคลากรมีความรู ทักษะที่หลากหลายมิติ และ
ปรับใชระบบดิจิทัล และการบูรณาการการทํางาน
กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒. งานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงของสถาบัน
ขับเคลื่อนดวยขอมูลและเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การเขาถึงและการใชประโยชนอยางทั่วถึง และ
เปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูง

ผลลัพธ
• บุคลากรเปน Smart office และมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
• บุคลากรและเกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัล อยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ

• ขอมูลมีมาตรฐานและรูปแบบที่รองรับการใชประโยชนรวมกันระหวาง
ภาคสวนตางๆ
• มีระบบการใหบริการขอมูลและแหลงรวบรวมขอมูลบนพื้นที่สูงฐานขอมูล
บนพื้นที่สูงสูมาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือขาย
ขอมูลบนพื้นที่สูง
• บุคลากรนําเทคโนโลยีไปปรับใชในการปฏิบัติงาน ลดเวลาในการทํางาน
และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
๓. ยกระดับสมรรถนะองคกร ตามมาตรฐานการบริหาร • องคกรมีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง
จัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวย
การบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ และเขาสูมาตรฐานระดับนานาชาติ
เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓๓

๒) ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐
๒.๑) บุคลากรของ สวพส. ไดรับการพัฒนาความรูและ รอยละ ๕๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐
ทักษะที่หลากหลายสอดคลองกับแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๘ ป
๒.๒) การพัฒนาความรูและทักษะดานดิจิทัลในการ
รอยละ ๕๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐
ปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส.
๒ ระบบ
๔
๕
๖
๗
๒.๓) ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลของ สวพส.
ที่ยกระดับสูดิจิทัล
(+๒)
(+๑)
(+๑)
ตัวชี้วัด

(**การปรับระบบตางๆ จะมีการปรับเพิม่ เติมตามแผนฯ EA)

๒.๔) ขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง
ที่มีมาตรฐานการเปดเผยขอมูล
๒.๕) องคกรผานเกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA ๔.๐)

๒,๔๖๕
(+๔๓๕)
≥ ๓๖๐
คะแนน

๒,๙๐๐
(+๔๓๕)
≥ ๓๗๐
คะแนน

๓,๓๓๕
(+๔๓๕)
≥ ๓๘๐
คะแนน

๓,๗๗๐
(+๔๓๕)
≥ ๓๙๐
คะแนน

๔,๒๐๕
(+๔๓๕)
≥ ๔๐๐
คะแนน

๓) แนวทางการดําเนินงาน
๓.๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(๑) พัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชนใหเปนนักวิจัยและนักพัฒนามีขีดความสามารถสูง
มีความรูทักษะที่หลากหลาย และมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒) พัฒนาบุคลากรภายใน สวพส. บุคลากรหนวยงานเครือขายและเกษตรกรผูนํา
ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการตางๆ ของ สวพส.
(๓) เสริมสรางขีดความสามารถดานดิจทิ ลั แกบคุ ลากรและชุมชน ใหพรอมสูก ารเปลีย่ นแปลง
ในยุคดิจิทัล และสามารถนําขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
(๔) ปรับโครงสรางองคกร และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความคลองตัว และ
ขีดความสามารถสูง รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานใหมสําหรับพื้นที่สูงที่มีความเฉพาะ
(๕) พัฒนาระบบการจัดการองคความรู เพื่อสรางและเก็บรวบรวมองคความรูอยางเปน
ระบบ และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
(๖) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูก ารวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ในแบบออฟไลนและรูปแบบ
ดิจิทัล
(๗) การบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

๓๔

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓.๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ยกระดับ สวพส. เปนสํานักงานดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
พัฒนาพื้นที่สูง รองรับการเปนศูนยประสานและศูนยเครือขายขอมูลเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูงกับหนวยงานอื่น และพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสม
ในการนําเทคโนโลยีมาปฏิบตั งิ าน ไดอยางมัน่ คง ปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความครบถวน และครอบคลุมกลุมบานเปาหมาย
มีมาตรฐานและเปนขอมูลเปด ที่รองรับการใชประโยชนรวมกัน
(๓) ขับเคลื่อนและบูรณาการขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูงใหสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานความปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๔) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพือ่ การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ในระบบดิจทิ ลั โดยจัดตัง้
ศูนยการบริการขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นที่สูง
(๕) การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชน การผลิต
และตลาดบนพื้นที่สูง ระบบการเรียนรู และการใหบริการ การพัฒนา Smart Farm
บนพื้นที่สูง รวมทั้งการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี IOT ในการควบคุมและติดตาม
การผลิตและจําหนายผลผลิต
(๖) พัฒนาระบบการจัดการความรูบนพื้นที่สูงดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยพัฒนาระบบการเรียนรูและคลังความรูและในรูปแบบดิจิทัล (interactive)
บนพื้นที่สูง และเชื่อมโยงองคความรูโครงการหลวง องคความรูการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่พื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเครือขายภายนอก เพื่อใหเกิดสังคม
เรียนรูอยางตอเนื่อง
(๗) พัฒนาระบบถายทอด การเรียนรูและเครือขายการเรียนรูบนพื้นที่สูงดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทภูมิสังคม เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนเขาถึง
ความรูไดรวดเร็วและนําไปประยุกตใชในการดํารงชีพใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง
(๘) การบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
และโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลบนพื้นที่สูง
๓.๓) พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
(๑) พัฒนาองคกรใหมขี ดี สมรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๔.๐ และยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององคกร
ในรูปแบบดิจิทัล มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ
(๒) ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และการจัดหางบประมาณเชิงรุก รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณและบริหาร
เงินสะสม
(๓) การสรางเครือขายและการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคม
ในขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งสรางกลไกความรวมมือในการระดมทุน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อผลักดันการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง
(๔) ขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายเชิงผลลัพธและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานของ สวพส. และขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

ป ๒๕๖๖
๑๘๖,๔๙๘,๖๐๐
๙,๒๓๒,๕๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๓๕,๗๓๑,๑๐๐

กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
๑. การวิจัยบนพื้นที่สูง
๑.๑ การวิจยั เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
๑.๒ การวิจัยการใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
๑.๓ การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
และงานวิจัยเชิงนโยบาย
๑.๔ การพัฒนานักวิจัยและการบริหารงานวิจัย
๒. การสนับสนุนโครงการหลวงเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน
๒.๑ การถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการผลิตพืช-สัตว
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลยุทธ/โครงการหลัก

งบประมาณ
ป ๒๕๖๘
๑๙๘,๑๒๗,๐๐๐
๕,๔๐๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๒๗,๕๓๑,๐๐๐

๓๐,๙๐๐,๐๐๐
๑๑,๑๕๐,๐๐๐
๒๖,๙๐๐,๐๐๐
๕๕,๐๘๐,๐๐๐
๒๒,๔๔๐,๐๐๐

๑๑,๔๕๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๕๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๒,๘๘๘,๐๐๐

๖,๑๐๐,๐๐๐
๕๖,๑๗๙,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
ป ๒๕๖๗
ป ๒๕๖๘
๓๐๖,๓๑๕,๑๐๐ ๒๗๔,๙๘๒,๐๐๐
๑๑๗,๕๕๐,๐๐๐
๘๔,๒๐๐,๐๐๐
๔๘,๖๐๐,๐๐๐
๓๙,๘๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๗
๑๙๒,๓๕๗,๐๐๐
๙,๔๔๗,๐๐๐
๔๓,๕๐๐,๐๐๐
๒๔๕,๓๐๔,๐๐๐

๒๗,๖๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๖
๒๖๖,๒๕๔,๗๐๐
๙๐,๒๕๐,๐๐๐
๔๘,๐๐๐,๐๐๐

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๑. การบริหารและพัฒนาองคกร
๒. งานพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓. งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

โครงการหลัก

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ

๒๔,๐๓๒,๐๐๐

๖,๒๐๐,๐๐๐
๕๘,๙๘๗,๐๐๐

๕,๕๐๐,๐๐๐

๒๘,๘๕๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๙
๒๘๘,๐๐๐,๙๐๐
๘๑,๓๕๐,๐๐๐
๔๐,๘๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๙
๒๐๔,๐๗๐,๐๐๐
๕,๖๗๔,๐๐๐
๒๓,๓๐๐,๐๐๐
๒๓๓,๐๔๔,๐๐๐

๒๔,๗๕๒,๐๐๐

๘,๒๐๐,๐๐๐
๖๐,๗๕๔,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๙,๙๐๐,๐๐๐

๑๑๖,๑๑๒,๐๐๐

๕๐,๖๐๐,๐๐๐
๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๙,๑๐๐,๐๐๐

๑๔๗,๕๕๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น
ป ๒๕๗๐
๓๐๘,๒๓๔,๔๐๐ ๑,๔๔๓,๗๘๗,๑๐๐
๘๕,๕๐๐,๐๐๐
๔๕๘,๘๕๐,๐๐๐
๔๔,๔๐๐,๐๐๐ ๒๒๑,๖๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น
ป ๒๕๗๐
๒๑๐,๑๙๒,๐๐๐ ๙๙๑,๒๔๔,๖๐๐
๕,๘๔๔,๒๐๐
๓๕,๖๐๑,๗๐๐
๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๕,๑๐๐,๐๐๐
๒๔๐,๓๓๖,๒๐๐ ๑,๑๘๑,๙๔๖,๓๐๐

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓๕

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพผลิตผลและสินคาเกษตร และการ
จัดการหลังเก็บเกี่ยว ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย
๒.๓ การรณรงคเพื่อลดใชสารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝาระวัง
การปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอม
๒.๔ การสงเสริมการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูการปฏิบัติ
๒.๕ การพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร
สตรีและเยาวชน
๒.๖ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
๓. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
๓.๑ การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
๓.๒ การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนพื้นที่บริการสังคม
และเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว
๓.๓ การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษเพื่อความยั่งยืน
๔. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจยั และพัฒนากับนานาชาติ
กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
๑. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
บนพื้นที่สูง
๓. การอนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงอยางสมดุลและยั่งยืน
๔. การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง

กลยุทธ/โครงการหลัก

๖,๖๓๐,๐๐๐
๓,๐๖๐,๐๐๐
๔,๕๙๐,๐๐๐
๑๒,๒๔๐,๐๐๐
๑๒๕,๑๘๕,๑๐๐
๔๘,๒๙๓,๖๐๐
๑,๙๙๑,๐๐๐
๗๔,๙๐๐,๕๐๐
๘,๕๐๐,๐๐๐
๒๒๑,๙๒๗,๘๐๐
๔๙,๖๔๐,๐๐๐
๑๔๓,๔๔๗,๘๐๐
๑๒,๓๖๐,๐๐๐
๑๖,๔๘๐,๐๐๐

๖,๕๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๑๔,๐๐๔,๗๐๐
๔๓,๙๐๓,๓๐๐
๑,๘๑๐,๐๐๐
๖๘,๒๙๑,๔๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๓๕,๗๐๐,๐๐๐
๔๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๘,๗๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๖
๖,๐๐๐,๐๐๐

๑๗,๒๐๐,๑๐๐

๑๒,๙๗๘,๐๐๐

๔๑,๐๙๗,๐๐๐
๑๕๐,๖๒๐,๒๐๐

๗๐,๒๙๐,๐๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐
๒๒๑,๘๙๕,๓๐๐

๑๒,๔๘๔,๐๐๐
๑๒๕,๖๐๓,๐๐๐
๕๓,๑๒๓,๐๐๐
๒,๑๙๐,๐๐๐

๔,๖๘๑,๐๐๐

๓,๑๒๑,๐๐๐

๖,๗๖๒,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
ป ๒๕๖๗
ป ๒๕๖๘
๖,๑๒๐,๐๐๐
๖,๒๔๓,๐๐๐

๑๘,๐๖๒,๐๐๐

๑๓,๖๒๗,๐๐๐

๔๓,๑๕๑,๐๐๐
๑๕๘,๑๕๑,๐๐๐

๗๗,๓๑๙,๖๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
๒๓๒,๙๙๑,๐๐๐

๑๓,๑๐๘,๐๐๐
๑๓๘,๑๖๓,๙๐๐
๕๘,๔๓๕,๒๐๐
๒,๔๐๙,๑๐๐

๔,๙๑๕,๐๐๐

๖๓,๓๓๓,๐๐๐
๖๕๔,๙๓๗,๑๐๐
๒๖๘,๐๓๓,๙๐๐
๑๑,๐๕๐,๑๐๐

๒๓,๗๔๘,๐๐๐

๑๕,๘๓๓,๐๐๐

๓๔,๓๐๕,๐๐๐

๓๑,๖๖๙,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๘๖,๕๒๖,๑๐๐

๖๕,๑๓๗,๐๐๐

๑๔,๑๗๒,๐๐๐
๑๘,๗๘๔,๐๐๐

๒๒๗,๗๖๕,๐๐๐
๗๗๔,๗๙๒,๐๐๐

๔๔,๘๗๗,๐๐๐
๑๖๓,๘๗๓,๐๐๐

๘๕,๐๕๑,๖๐๐ ๓๗๕,๘๕๓,๑๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๔๑,๗๐๖,๐๐๐ ๑,๑๕๔,๒๒๐,๑๐๐

๑๓,๕๐๑,๐๐๐
๑๕๑,๙๘๐,๔๐๐
๖๔,๒๗๘,๘๐๐
๒,๖๕๐,๐๐๐

๕,๐๖๒,๐๐๐

๓,๓๗๕,๐๐๐

๗,๓๑๓,๐๐๐

๗,๑๐๐,๐๐๐
๓,๒๗๗,๐๐๐

ป ๒๕๗๐
๖,๗๕๑,๐๐๐

ป ๒๕๖๙
๖,๕๕๕,๐๐๐

๓๖
แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารจัดการองคกร
๑. การบริหารและพัฒนาองคกร
๒. งานพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรมนุษย
๓. งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ/โครงการหลัก
ป ๒๕๖๖
๒๓๕,๗๓๑,๑๐๐
๑๘๖,๔๙๘,๖๐๐
๙,๒๓๒,๕๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๓๗,๖๘๕,๘๐๐

งบประมาณ (บาท)
ป ๒๕๖๗
ป ๒๕๖๘
๒๔๕,๓๐๔,๐๐๐ ๒๒๗,๕๓๑,๐๐๐
๑๙๒,๓๕๗,๐๐๐ ๑๙๘,๑๒๗,๐๐๐
๙,๔๔๗,๐๐๐
๕,๔๐๔,๐๐๐
๔๓,๕๐๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๗๗๓,๕๔๖,๙๐๐ ๗๒๔,๔๐๘,๓๐๐
ป ๒๕๖๙
๒๓๓,๐๔๔,๐๐๐
๒๐๔,๐๗๐,๐๐๐
๕,๖๗๔,๐๐๐
๒๓,๓๐๐,๐๐๐
๗๕๔,๐๓๕,๙๐๐

รวมทั้งสิ้น
ป ๒๕๗๐
๒๔๐,๓๓๖,๒๐๐ ๑,๑๘๑,๙๔๖,๓๐๐
๒๑๐,๑๙๒,๐๐๐ ๙๙๑,๒๔๔,๖๐๐
๕,๘๔๔,๒๐๐
๓๕,๖๐๑,๗๐๐
๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๕,๑๐๐,๐๐๐
๗๙๐,๒๗๖,๖๐๐ ๓,๗๗๙,๙๕๓,๕๐๐

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓๗

