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ตาม พ.ร.บ. การจดัทาํยทุธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกาํหนดใหหนวยงาน
ของรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
ยทุธศาสตรชาต ิมต ิครม. เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ไดกาํหนดใหหนวยงานของ
รัฐปรับปรุงแผนระดับ ๓ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงใหสถาบัน
ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงไดทบทวนและจัดทํา “แผนการวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)” ขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน สนองพระราชดํารัส
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสืบสาน รักษา และตอยอด และ
ครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงอาณาราษฎรตลอดไป และสอดคลอง
กบัยทุธศาสตรชาต ิ๒๐ ป แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิแผนแมบทท่ีเก่ียวของ 
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทั้งแผนพัฒนาระดับพื้นที่และชุมชนเปาหมาย

ทั้งน้ี แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) 
ไดมีมติเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการสถาบัน เพื่อนําแผนฯ ไปใชในการ
ดําเนินงานตอไป เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

คํานํา
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๑ ขอมูลจากองคการสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘–๒๕๐๙

๑. ความเป�นมา

กอน พ.ศ. ๒๕๑๒ พื้นที่สูงของประเทศไทยมีชาวเขาอาศัยอยู กวา 
๒๗๕,๐๐๐ คน โดยอาศัยอยูในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดของภาคเหนือและภาคอีสาน๑ 
สภาพพื้นที่สูงสวนใหญทุรกันดารและอยูหางไกลตามแนวชายแดนของประเทศ 
ประชากรสวนใหญมีสภาพยากจน เกษตรกรปลูกขาวและขาวโพดเปนอาชีพซึ่งได
ผลตอบแทนตํา่ และมกีารปลกูฝนในชวงปลายฤดฝูนและเกบ็เกีย่วในชวงฤดหูนาว 
มีการตัดไมทําลายปา โดยการเผาและทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยในชวงฤดูแลง 
และมีการปลูกฝน โดยในชวง พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๒ รัฐบาลมีการแกไขปญหาดาน
ความม่ันคงมาอยางตอเนื่อง แตประชาชนบนพ้ืนที่สูงยังคงยากจน ขาดความรู 
มชีวีติความเปนอยูทีย่ากลาํบาก และขาดโอกาสเขาถงึสวสัดกิารภาครัฐข้ันพืน้ฐาน 

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
ระยะ ๘ ป�
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
(ฉบับย�อ)

๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



ทําใหไดรับการพัฒนาไมทั่วถึง ตอมา พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานเงิน
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหจัดหาแปลงศึกษาทดลองไมผลเขตหนาว ซึ่งตอมาได
เรียกชื่อวา “สวนสองแสน” พรอมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง “โครงการ
พระบรมราชานุเคราะหชาวเขา” พรอมทัง้พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค
เปนทุนดําเนินงาน ตอมาเปล่ียนช่ือเปน “โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา” 
“โครงการหลวงภาคเหนือ” และ “โครงการหลวง” ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ให
เปลี่ยนสถานภาพโครงการหลวงเปน มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหเปนองคกร
สาธารณประโยชนทีถ่าวร ดาํเนนิงานสบืเนือ่งจากโครงการหลวงสบืไป เพือ่ชวยเหลอื
ราษฎรชาวไทยภเูขาใหมชีวีติความเปนอยูทีด่ขีึน้ ลดการปลกูพชืเสพตดิ และฟนฟู
และอนุรกัษปาตนนํา้ลาํธาร ซึง่ผลจากการดําเนินงานประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก 
ทําใหการปลูกฝนลดลง และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดถอนประเทศไทยออกจาก
ประเทศท่ีเปนผูผลิตและลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ และยังเปนที่ยอมรับของ
นานาชาติวาเปนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ทําใหโครงการหลวงไดรับรางวัล
แมกไซไซ และอ่ืน ๆ อีกมาก

จากผลสําเร็จของโครงการหลวง คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันท่ี 
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แตงต้ัง “คณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
มลูนธิโิครงการหลวง” ขึน้ ซึง่ตอมาเปล่ียนเปน “คณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)” เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ
โครงการหลวง และใหมหีนวยงานท่ีทาํหนาท่ีประสานงานกับมูลนธิโิครงการหลวง 
หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
โครงการหลวง รวมทั้งรับโอนงานบางสวนมาดําเนินงานตอ สํานักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดตั้ง “กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งตอมา
เปลี่ยนเปน “สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง” และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบัน

วจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู (องคการมหาชน)” หรอื “สวพส.” เมือ่วันที ่๑๕ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพือ่ดําเนนิงานวจิยัและพฒันาสนบัสนนุโครงการหลวง และขยายผล

๕แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



สําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาพ้ืนที่สูงอื่น ๆ ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง
ในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่อยูหางไกลและทุรกันดาร

อยางไรก็ตาม เนื่องจากประชาชนและชุมชนบนพื้นที่สูงมีจํานวนมาก และ
ปญหาสําคัญของพื้นที่สูงที่ยังคงมีอยู อีกทั้งปจจัยใหม ๆ ที่มาสรางผลกระทบตอ
พืน้ท่ีสงู ประกอบกบัพระราชบญัญัต ิ“จดัทาํยทุธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐” กาํหนด
ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และมติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ  ที่เก่ียวของ
กับแผนยุทธศาสตรชาติ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงจึงไดทบทวนและ
จัดทํา “แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)” ขึ้น 
เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุเปาหมายตามวัตถปุระสงคการจัดตัง้สถาบัน 
สนองพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสืบสาน รกัษา 
และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงอาณาราษฎรตลอดไป 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



๒. สาระสําคัญ

๒.๑ กรอบแนวคิดของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง
การจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ไดนอมนําพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
ทีไ่ดทรงพระราชทานเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนทีส่งู และพระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว มาเปนกรอบแนวคิดปรับใชกับการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบัน 
ดังนี้

๑) พระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานไว
เกีย่วกบัการพฒันาพ้ืนท่ีสงู ไดแก พระราชดาํรสัท่ีทรงพระราชทานแดโครงการหลวง
ในการพัฒนาพ้ืนที่สูง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และพระราชดํารัสที่ทรงพระราชทานในพิธปีดการสัมมนา
การเกษตรภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ สํานักงานเกษตร
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

๒) พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหวั ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ “เราจะสืบสาน 
รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎร
ตลอดไป”

๗แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



๒.๒ ความสอดคล�องนโยบาย แผนยุทธศาสตร� และแผนแม�บท
 ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาพื้นท่ีสูง

การจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ไดมีการทบทวนนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการ
หลวงระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔) แผนแมบทศูนยพฒันาโครงการหลวง และ
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงทีเ่กีย่วของ รวมทัง้เปาหมายการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื (SDGs) เพือ่ใหเปาหมายและแนวทางการดาํเนนิงานของสถาบนัใหรองรบั
การขับเคลื่อนกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรตาง ๆ

๘ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)
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๒.๓ สถานการณ�แวดล�อมบนพ้ืนท่ีสูง
ประเทศไทยมีภูมิประเทศเปนพื้นที่สูง คิดเปนรอยละ ๕๓ ของพ้ืนท่ี

ทัง้ประเทศ โดยสวนใหญอยูในพืน้ทีก่ลุมจงัหวดัภาคเหนอื และภาคกลาง ครอบคลมุ
พืน้ทีป่ระมาณ ๖๗.๒๒ ลานไร ใน ๒๐ จงัหวดั ไดแก เชยีงใหม เชียงราย แมฮองสอน 
พะเยา ลาํพนู แพร นาน ลาํปาง ตาก เพชรบูรณ พษิณโุลก เลย สโุขทัย กาํแพงเพชร 
กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี ลักษณะ
ทั่วไปของพ้ืนที่สูง (ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังแต ๕๐๐ เมตร
ขึ้นไป) มีสภาพพื้นท่ีเปนหุบเขา หรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชันคอนขางสูง
มาก สวนใหญเปนพืน้ทีป่าไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาอนุรกัษในอุทยานแหงชาติ 
ซึง่เปนพ้ืนทีป่าตนนํา้ลาํธารท่ีมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ อยูในพืน้ท่ี ๑๔ ลุมน้ําหลกั 
ไดแก ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้ากก ลุมนํ้านาน ลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าโขง 
ลุมนํ้ายม ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้าชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ ลุมนํ้าชายฝงทะเลภาคใต
ฝงตะวันตก ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าเพชรบุรี และลุมนํ้าสะแกกรัง โดย
พื้นที่สูงสวนใหญอยูในทองถิ่นทุรกันดารหางไกลจากชุมชนทั่วไป พื้นที่สวนหนึ่ง
เปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขามากกวา ๑๕ ชนเผา ปจจุบันมีจํานวนประชากร
ประมาณ ๑,๐๗๐,๓๕๔ คน (ประมาณ ๒๗๐,๘๘๖ ครวัเรอืน) ใน ๔,๒๐๕ กลุมบาน 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, ๒๕๖๑)

สภาพปญหาพื้นที่สูงในปจจุบัน
จากผลการศึกษาโครงการประเมินผลการดําเนินงานและศึกษาสภาวะ

เศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนที่ปลูกฝ นอยางย่ังยืน ผลการศึกษาวิจัยและ
การดาํเนนิงานของสถาบนัในระยะท่ีผานมา รวมถงึขอมลูจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
พบวาชุมชนบนพื้นที่สูงยังมีปญหาบางสวนที่ยังคงมีอยู และมีปญหาใหมที่ตอง
ไดรับการพัฒนา ไดแก ปญหาความยากจน โดยเฉพาะกลุมที่อยูหางไกลมากและ
ดอยโอกาส ความเหล่ือมลํา้ ทัง้ดานรายได การเขาถงึบรกิารภาครฐั การเปล่ียนแปลง

๑๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



โครงสรางประชากรและสงัคมผูสงูอาย ุสงผลตอการขาดแรงงานในการผลิต และ
ชุมชนขาดแคลนเยาวชนท่ีมีความรูความสามารถในการพัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมหรือชุมชนบนพ้ืนที่สูง มีทั้งจากปจจัยภายใน
ชุมชน และปจจัยภายนอกชุมชน ทําใหการสืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ตาง ๆ  ของชมุชนลดความสาํคญัและเริม่สญูหาย รวมท้ังสิง่แวดลอมในชมุชนไดรบั
การเอาใจใสจากชุมชนลดลง ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการลักลอบ
ปลูกฝน แมวาการลักลอบปลูกฝนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีแนวโนม
ลดลง แตตองดําเนินมาตรการปองกันในพ้ืนที่อยางเขมงวดและตอเนื่อง 
การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เนือ่งจากการบกุรกุและความเส่ือมโทรม
ของพ้ืนที่ปาตนนํ้า รวมท้ังปญหาการปนเปอนสารเคมีเกษตรในดินและน้ํา และ
ยังมีปญหามลภาวะหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุจากการเกษตร

การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงในระยะท่ีผานมา
ภายใตแผนยุทธศาสตรทั้ง ๓ ระยะที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๖๐) 

มผีลสาํเรจ็ทีส่าํคญัคอื ไดวจิยัและพฒันาตอยอดองคความรูโครงการหลวง มากวา 
๓๔๕ โครงการ ไดองคความรู เทคโนโลย ีและนวตักรรมสาํหรบัสนบัสนนุโครงการหลวง
ในดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การสรางความเขมแข็งของชุมชน และการ
อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และขยายผลสําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชน
บนพ้ืนท่ีสูงมากกวา ๑,๕๓๐ หมูบาน ในพ้ืนท่ี ๑๘ จังหวัด ตามปญหาและ
ความตองการของประชาชน โดยขับเคลื่อนการพัฒนาดวยองคความรู แผนชุมชน 
และผูนําชุมชนที่ดี ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนและการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีอาชีพและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
และชมุชนมสีวนรวมในการอนรุกัษและฟนฟสูิง่แวดลอม มกีารพฒันาอทุยานหลวง
ราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู และเผยแพรพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง 
และงานวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู รวมท้ังการบริการสังคม และพัฒนาดานการบริหาร

๑๑แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



จดัการองคกรสูองคกรแหงการเรยีนรูและธรรมาภบิาล ดวยเทคโนโลย ีขอมลู และ
ระบบการปฏิบัติงานที่ดี

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง
การดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะ

ทีผ่านมา พบวา ยงัมปีญหาและอปุสรรคสาํคัญในการพฒันาและการบรหิารจดัการ
องคกร ดังนี้ (๑) พื้นที่ดําเนินงานสวนใหญยังคงทุรกันดาร หางไกล และยากตอ
การใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร (๒) พื้นที่ดําเนินงานสวนใหญอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ และเขตอุทยานแหงชาติตองมีการขออนุญาตตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด (๓) บุคลากรผูปฏิบัติงานยังไมเพียงพอตอภาระงาน 
รวมทัง้ยงัขาดแคลนเจาหนาทีผู่เชีย่วชาญในบางสาขา (๔) การพฒันาดานเทคโนโลยี
ดจิทิลัและระบบฐานขอมลูยงัมขีอจาํกดั ไมสามารถรองรบัการปฏบิตังิานทีม่คีวาม
หลากหลายซบัซอนมากขึน้ (๕) การบรหิารจัดการของสถาบันยงัตองการการพฒันา
ระบบงานที่เชื่อมโยงใหมีประสิทธิภาพ เขาสูระบบมาตรฐาน และเอื้อตอลักษณะ
การปฏิบตังิานพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (๖) ความตองการของผูเขารบับริการหรือความสนใจ
ของลกูคามกีารเปลีย่นแปลงไป ทาํใหจาํเปนตองมกีารพฒันาหรอืปรบัปรงุรปูแบบ
การดําเนินงาน และการใหบรกิารอยางตอเน่ือง และ (๗) บคุลากรของสถาบันขาด
องคความรูที่สอดรับกับรูปแบบการดําเนินงานท่ีกําลังจะเปล่ียนแปลงไป เชน 
การคิดเชิงระบบ การทํางานแบบสหสาขาและทักษะดานดิจิทัล

บริบทการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการพัฒนา

ชุมชนบนพื้นที่สูงและการดําเนินงานขององคกรในระยะตอไป ไดมีการประชุม
ระดมความคิดเห็นรวมกับตัวแทนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวามีประเด็นทาทาย

ที่สถาบันตองกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม และสรางภูมิคุมกันให
ชมุชนเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง ไดแก (๑) ความกาวหนาในการพฒันาเทคโนโลยี

๑๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



และนวัตกรรม (๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
(๓) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ กติกา และมาตรฐานของโลก 
(๔) การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพและชีวิตความเปนอยู (๕) การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ และ (๖) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร�/กลยุทธ�การดําเนินงานภายใต�แผนการวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑) การสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง ตาม
ยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง 

๑.๑) วิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวงเปนศูนยการเรียนรู
และตนแบบการพัฒนาทีย่ัง่ยนื โดยมุงเนนสรางองคความรูและนวตักรรมใหม งานวจิยั
ที่แกไขปญหาที่สําคัญในปจจุบัน และงานวิจัยที่รองรับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ

๑.๒) พฒันาประสิทธภิาพการบริหารจัดการการขับเคลือ่นการดําเนนิงาน
ตามแผนแมบท และการเชือ่มโยงภาคเีครอืขายในการสนบัสนนุงานโครงการหลวง
และการพัฒนาพื้นที่สูง

๑.๓) พัฒนาและยกระดับเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและ
พัฒนาระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

๑.๔) พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการกระจายและยกระดับ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง และเพิ่มศักยภาพดานงานวิจัยและการพัฒนา

๑.๕) พฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูทีไ่ดมาตรฐาน
และทันสมัย เปนแหลงรวบรวม และเผยแพรพระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา 
งานโครงการหลวง องคความรูดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและลานนา รวมถึง
ภูมิปญญาทองถิ่น

๑๓แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



๒) การขยายผลสาํเรจ็งานโครงการหลวงเพือ่ยกระดบัการพฒันาชมุชน
บนพัฒนาพ้ืนที่สูง 

๒.๑) เนนการกระจายและยกระดับการพัฒนาของชุมชนดวยการมี
สวนรวมของชุมชน ผูนํา และหนวยงานบูรณาการ

๒.๒) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเองและ
บริหารจัดการตนเอง และขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน ผูนําเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

๒.๓) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และแกไข
ปญหาที่สําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ

๒.๔) ยกระดับการทําเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการจัดการหลังเก็บเก่ียว และ
การตลาดอยางครบวงจร



๓) การพัฒนาและบริหารองคกร 
๓.๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

(๑) พฒันาบุคลากรและผูนาํชมุชนใหเปนนกัวจิยัและนักพฒันา
มีขีดความสามารถสูง มีความรูทักษะท่ีหลากหลาย และมี
ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล

(๒) พฒันาเกษตรกรผูนาํ (Change Agent) ทีส่ามารถดาํเนนิงาน
วจิยัและพฒันาทีช่วยขบัเคลือ่นงานของสถาบนัในการขยาย
องคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง

(๓) ปรับโครงสรางองคกร และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ใหมีความคลองตัว และขีดความสามารถสูง รองรับบริบท
การเปลีย่นแปลง รวมทัง้พฒันากระบวนการดาํเนนิงานใหม
สําหรับพื้นที่สูงที่มีความเฉพาะ

(๔) พัฒนาระบบการจัดการองคความรู  เพื่อสรางและเก็บ
รวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ และนาํไปสูองคกรแหง
การเรียนรู

๓.๒) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูง
(๑) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามแนวทางคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
(๒) เพ่ิมศกัยภาพการบริหารจัดการขอมลูและเทคโนโลยีดจิทิลั 

เพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานของสถาบนั และการขบัเคลือ่น
การพัฒนาพื้นที่สูง

๑๕แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



๓. แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
 ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

ปรัชญาองค�กร
“สืบสาน รักษาตอยอด โครงการหลวงสืบไป”

วิสัยทัศน�
“ชมุชนบนพ้ืนท่ีสงูมคีวามอยูดมีสีขุ ดวยการวจิยัและพัฒนา สบืสาน รกัษา 

ตอยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงกําหนดพันธกิจหลัก ดังนี้
๑) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสราง

องคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อใหโครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรู
การพัฒนาพ้ืนทีส่งูอยางย่ังยนืและเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปล่ียน
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย 
พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง

๒) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและ
ยกระดบัชมุชนบนพืน้ทีส่งูทีอ่ยูหางไกล ทรุกนัดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพือ่
ใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม

๑๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



บนพ้ืนที่สูง เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง สําหรับชุมชนอื่น ๆ ตอไป

๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเผยแพรและเรียนรูทาง
การเกษตร พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และการใหบริการสังคม

๔) พฒันาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทนัสมัย ดวยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูง 
และรองรับการเปนเครือขายของสังคมการเรียนรู บนพื้นท่ีสูง ตลอดจนปรับ
โครงสรางองคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะและใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อใหบรรลุพันธกิจดวยหลักธรรมาภิบาล

เป�าหมาย
๑) การเปนศูนยกลางการวจิยั พฒันา และการเรยีนรูศาสตรพระราชาและ

การพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ในการเปนแหลงวิจัย รวบรวม แหลงเรียนรูและเผยแพร
องคความรูงานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวง และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น 
และเปนภาคีเครือขายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

๒) ชมุชนเปาหมายเปนแหลงเรยีนรูการพฒันาพืน้ท่ีสงูอยางยัง่ยนื มคีวาม
อยูดีมีสุข มีรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี และ
รักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งสามารถอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดอยางย่ังยืน

๓) สถาบันเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดานการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภบิาล มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั และบคุลากร
ที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

๑๗แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด
ค�าเป�าหมาย

ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๑) ผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม พันธุพืช

และสัตว หรือองคความรูใหม ที่นําไปใช

ประโยชนในพื้นที่โครงการหลวง หรือยกระดับ

การพัฒนากลุมบาน

รอยละ ๔๐ 
ของจํานวน
โครงการวิจัย

รอยละ ๔๕ 
ของจํานวน
โครงการวิจัย

๒) กลุมบานเปาหมายไดรบัยกระดับการพฒันา

แบบองครวม เพื่อใหมีความอยูดีมีสุข มีความ

เขมแข็ง และความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม

๕๕๐ กลุมบาน ๖๑๖ กลุมบาน

๓) สถาบันไดรับมาตรฐานการเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง
เขาสูระบบ

มาตรฐานระดับ
ประเทศ

เขาสูมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ�ของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง
กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
ดาํเนนิงานวจิยัและพฒันาเพือ่สรางองคความรูใหมทีส่อดคลองกบัเปาหมาย

ตามแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นท่ีสูง 
ในการรองรบัการเปลีย่นแปลงในระยะตอไป และสงเสรมิใหเกดิการเรยีนรูเพือ่นาํ
งานวจิยัและพฒันาไปใชประโยชนในพ้ืนทีโ่ครงการหลวงและพืน้ทีส่งูอยางกวางขวาง 
โดยมีการพัฒนาปจจยัพืน้ฐานเพ่ือรองรับการวิจยัและพัฒนา การพัฒนาแหลงเรียนรู 
และการพฒันาเครือขายและฐานองคความรูดานการวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูอยาง
ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

๑๘ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



๑) เปาประสงค
๑.๑) สรางผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม พันธุพืชและสัตว หรือ

องคความรูใหม ที่เปนประโยชนตอโครงการหลวง และการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม) และไปใชประโยชนในพื้นท่ีโครงการหลวงและ
พื้นที่สูงอยางกวางขวาง

๑.๒) พัฒนาฐานขอมูลองคความรู ปจจัยพื้นฐาน แหลงเรียนรู และ
เครือขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย พัฒนา และเรียนรูศาสตรพระราชา 
งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อ
สนับสนุนการเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชาและ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

๑.๓) พฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา 
งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลายทางชีวภาพ

๒) ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด
ค�าเป�าหมาย

ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒.๑) ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ีไดจากการ
วิจัยและพัฒนาพันธุพืชและสัตว/ผลิตภัณฑใหม 

ที่ตรงตามเปาหมายของโครงการหลวง หรือ
ขึ้นทะเบียนพันธุพืช/จดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา

ไมนอยกวา 

๑๐ รายการ/ป

ไมนอยกวา 

๑๐ รายการ/ป

๒.๒) มีฐานขอมูลองคความรูการวิจัยและพัฒนา 

ศาสตรพระราชา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่มีมาตรฐานและเช่ือมโยงกับ

ภาคีเครือขาย

๑ ฐานขอมูล ฐานขอมลูองคความรู

ที่มีมาตรฐานและ

เชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือขาย

๑๙แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



ตัวชี้วัด
ค�าเป�าหมาย

ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒.๓) เครือขายความรวมมือดานการวิจัย 

พัฒนา และเรียนรูเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง

ไมนอยกวา 

๙ เครือขาย

ไมนอยกวา 

๑๐ เครือขาย

๒.๔) สัดสวนผูรับการเรียนรูศาสตรพระราชา 

งานโครงการหลวง การพัฒนาพ้ืนที่สูง และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ของอุทยานหลวง

ราชพฤกษที่เพิ่มขึ้น

รอยละ ๕ ตอป รอยละ ๑๐ ตอป

๓) แนวทางการดําเนินงาน
๓.๑) สรางองคความรูและนวตักรรมใหม โดยมุงงานวจิยัทีแ่กไขปญหา

คณุภาพทางการผลติและการตลาดของพรรณพชืและสตัวทีส่าํคญั การเสือ่มโทรม
ของทรัพยากรปาไม ดิน และนํ้า เปนตน และงานวิจัยที่รองรับการเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ  เชน การพัฒนาพันธุพชืและสัตวใหม และการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพชื
และเลีย้งสัตวแบบประณีตและแมนยาํ และสนับสนนุและสงเสรมิการเผยแพรและ
แลกเปล่ียนเรียนรูผลงานวิจยั องคความรู และผลสําเร็จการพัฒนาพ้ืนทีส่งูอยางยัง่ยนื
แบบโครงการหลวง ไปสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง รวมท้ังสรางเครือขาย
ความรวมมือ การเผยแพรงานโครงการหลวง งานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

๓.๒) พฒันาฐานขอมลู ปจจยัพืน้ฐาน แหลงเรียนรู และเครือขาย เพือ่
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย พัฒนา เรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง 
การพัฒนาพื้นท่ีสูง และความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อสนับสนุนการเปน
ศนูยกลางของการวจิยัและพฒันาดานการเกษตรและความหลากหลายทางชวีภาพ

บนพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

๒๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



๓.๓) พฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูพระราชกรณียกิจ
สถาบันพระมหากษัตริย องคความรูดานการเกษตรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กิจกรรมสรางสรรคเพื่อบริการสังคม ดวยระบบบริหารจัดการและ
การบริการที่ไดมาตรฐานสากล

๔) แผนงาน/โครงการหลัก

แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๑ การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง

๑.๑ วิจัยและพัฒนา
องคความรู และนวตักรรม 
พันธุพืชและสัตว บนฐาน
ความรูที่เหมาะสมตอ
สภาพภูมิสังคมและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

องคความรูจากงาน
วิจัยและนวัตกรรม 
ดานพันธุพืช/สัตว 
รวมทั้งเทคโนโลยี
การผลิตและการ
ตลาด ที่นําไปใช
ประโยชนในการ
สงเสรมิอาชพีในพืน้ที่
เปาหมายบนพ้ืนทีส่งู

รอยละ ๕๐ 
ของผลงาน

วิจัย

รอยละ ๕๐ 
ของผลงาน

วิจัย 
(พรอมนํา
ไปใช)

รอยละ ๕๐ 
ของผลงาน

วิจัย 
(พรอมนํา
ไปใช)

๑.๒ วิจัยและพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน
และสังคม โดยการพัฒนา
ศักยภาพของคน และ
องคกรชุมชน การฟนฟู
และรักษาวัฒนธรรม
ชนเผา และการนาํปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
เปนหลักในการดํารงชีวิต

องคความรูดาน
สังคมที่สนับสนุน
การยกระดับการ
พัฒนาชุมชนเพื่อ
เปนชุมชนตนแบบ
และแหลงเรียนรู
บนพ้ืนที่สูง

- ๘๘ 
ชุมชน

๑๓๒ 
ชุมชน

๒๑แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๑.๓ วิจัยการฟนฟูและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
ทั้งดิน นํ้า และปาไม
ในพื้นที่ชุมชนเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและยั่งยืน

องคความรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมที่
นําไปใชประโยชน
ในการฟนฟูและ
อนุรักษดิน นํ้า และ
ปาไมในพื้นที่ชุมชน
บนพ้ืนที่สูง

รอยละ ๕๐ 
ของผลงาน

วิจัย

รอยละ ๕๐ 
ของผลงาน

วิจัย

รอยละ ๕๐ 
ของผลงาน

วิจัย

๑.๔ วิจัยและพัฒนาการ
สรางมูลคาเพิ่มในผลผลิต 
และแปรรูปผลิตภัณฑ 
ตลอดจนการตอยอดจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น และ
จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูงตลอด
หวงโซการผลิตและ
การตลาด ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน

ผลิตภัณฑตนแบบ
จากงานวิจัย
ที่สงมอบใหมูลนิธิ
โครงการหลวงหรือ
นําไปใชประโยชน
ระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย

๙ รายการ 
(ป ๖๒)

อยางนอย 
๒๐ 

รายการ

อยางนอย 
๓๐ 

รายการ

๑.๕ สงเสริมการเรียนรู
และใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุน
ใหโครงการหลวงเปน
ศูนยเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุน
โครงการหลวง

๑๕ 
โครงการ/

ป

๑๕ 
โครงการ/

ป

๑๕ 
โครงการ/

ป

๒๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และปจจัยพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง

๒.๑ พัฒนาฐานขอมูล 
และแหลงเรียนรูการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน

มฐีานขอมูลองคความรู
การวิจัยและพัฒนา 
ศาสตรพระราชา และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่มี
มาตรฐานและเช่ือมโยง
กับภาคีเครือขาย

- ๑ 
ฐานขอมูล

ฐานขอมูล
ได

มาตรฐาน

๒.๒ พัฒนาปจจัยพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
รองรับการเปนศูนยกลาง
การวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง

๑) จํานวนหอง
ปฏบิตักิารเพือ่รองรบั
การวิจัยและพัฒนา
ที่ไดมาตรฐาน (แหง)

- ๑ แหง -

๒) จํานวนศูนย
ปฏิบัติการดานวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง

- ๓ แหง 
(นาน 

เชียงใหม 
สาละวิน)

๒ แหง 
(สถานี
วิจัย)

แผนงานที่ ๓ การพัฒนาเครือขายการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง

๓.๑ พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือดานการ
เรียนรู การวิจัย และการ
พัฒนาพื้นที่สูง ในระดับ
ชาติและนานาชาติ

เครือขายความ
รวมมือดานการวิจัย 
พัฒนา และเรียนรู
เพ่ือการพัฒนา
พื้นที่สูง

๑๐ 
เครือขาย 
(ป ๖๒)

ไมนอยกวา 
๙ 

เครือขาย

ไมนอยกวา 
๑๐ 

เครือขาย

๒๓แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๓.๒ แลกเปล่ียนเรียนรู
และเผยแพรองคความรู
และผลสําเร็จของ
โครงการหลวงในการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 
ทั้งในและตางประเทศ

ระดบัความสาํเรจ็ของ
การสนับสนุนงาน
แลกเปล่ียนเรียนรูและ
เผยแพรองคความรู
และผลสําเร็จของ
โครงการหลวง
ในการพัฒนาพืน้ทีส่งู

รอยละ 
๑๐๐ 

ตามแผน

รอยละ 
๑๐๐ 

ตามแผน

รอยละ 
๑๐๐ 

ตามแผน

แผนงานที่ ๔ การพัฒนาแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนา
พื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ

๔.๑ การพัฒนาหลักสูตร
และแหลงเรียนรู 
สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมการเรียนรู

๑) แหลงเรียนรูที่
ไดรับการพัฒนาและ
ปรบัปรุงเพือ่สนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู

๖ จุด/แหง ๖ จุด/แหง ๖ จุด/แหง

๒) หลกัสตูรการเรียนรู
และกระบวนการใน
การถายทอดความรู

๓ หลกัสตูร/
กิจกรรม/

เร่ือง

๓ หลกัสตูร/
กิจกรรม/

เรื่อง

๕ หลกัสตูร/
กิจกรรม/

เรื่อง

๔.๒ การพัฒนาสวน 
โครงสรางพื้นฐาน และสิ่ง
ดึงดูดใหม เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู การพักผอน 
และการใหบริการสังคม

พืน้ทีแ่ละสิง่ปลูกสราง
ที่ไดรับการพัฒนาฯ

๙ แหง/
โครงการ

๙ แหง/
โครงการ

๑๒ แหง/
โครงการ

๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอุทยาน
หลวงราชพฤกษสูแหลง
เรียนรูมาตรฐาน

จํานวนมาตรฐาน
ดานการบริหารจดัการ
ที่อุทยานหลวง
ราชพฤกษไดรับ

๒ 
มาตรฐาน

๒ 
มาตรฐาน

๑ 
มาตรฐาน

๒๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูนํา
รุนใหม พัฒนาอาชีพและการตลาด สงเสริมสถาบันเกษตรกร สรางศักยภาพของ
ชุมชนใหสามารถอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขยายผลการ
พัฒนาอยางมีสวนรวมบนฐานองคความรูโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อยกระดับชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๑) เปาประสงค
๑.๑) ยกระดับการพัฒนาของกลุมบานในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งู

แบบโครงการหลวงเพื่อใหมีความเขมแข็งและอยู ดีมีสุขและความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม

๑.๒) พฒันาอาชีพบนฐานความรูทีเ่หมาะสมกับภูมิสงัคมและเปนมติร
กับสิ่งแวดลอม

๑.๓) พัฒนาชุมชนตนแบบดานการเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

๒) ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด
ค�าเป�าหมาย

ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒.๑) กลุมบานเปาหมายที่มีเกษตรกรไดรับการ
พัฒนาอาชีพที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

รอยละ ๔๐ รอยละ ๕๐

๒.๒) ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเฉลี่ยสูงกวา 
๗๘,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป (ปจจุบันมีรอยละ 

๖๖.๕๒ ของครัวเรือนเปาหมาย)

รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๕

๒๕แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



ตัวชี้วัด
ค�าเป�าหมาย

ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒.๓) กลุมบานเปาหมายที่มีสถาบันเกษตรกร

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาและการจัดการดาน

การตลาด

รอยละ ๔๐ รอยละ ๕๐

๒.๔) กลุมบานเปาหมายที่มีความเขมแข็ง

ในการจัดการดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม

รอยละ ๕๐ รอยละ ๘๐

๒.๕) ชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนา

พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง

๘๘ ชุมชน ๑๓๒ ชุมชน

๓) แนวทางการดําเนินงาน
๓.๑) พฒันาและสงเสริมอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกร

ใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความม่ันคงดานการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและคุมคา ดวยระบบการเกษตร
ปลอดภัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีตลาดรองรับ โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
และประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมท่ีความหลากหลายของพ้ืนที่สูง เนน
การยกระดับการผลิตสู ระบบเกษตรแบบประณีตและแมนยําสูง ดวยการใช
เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทัง้มรีะบบการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวและการตลาด
ที่ดี และมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อใหไดผลิตผลหรือสินคาท่ีคุณภาพสูง 
ตรงตามความตองการของตลาด และลดความเส่ียงจากภัยพบิตัหิรอืการแปรปรวน
ของสภาพแวดลอม รวมทัง้การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมปิญญาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

๓.๒) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเองและ
บริหารจัดการตนเอง และขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการพัฒนาศักยภาพของ

๒๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



ผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยการใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแผนชุมชน เปนกลไกในการขับเคลือ่นการพัฒนาชมุชนและ
การดํารงชีวิต พรอมทั้งการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณี

๓.๓) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ดวย
การใชแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิและแผนทีด่นิรายแปลงของเกษตรกร การจดัทาํ
แผนการอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และสนับสนนุชมุชน
ในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยการปรับระบบเกษตรใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และการอนุรักษ ฟนฟู หรือแกไขปญหา
ดานส่ิงแวดลอมที่สําคัญของแตละชุมชน เชน การเพิ่มพื้นที่ปา การแกไขปญหา
การเสื่อมโทรมของดินและนํ้า หรือปญหามลภาวะตาง ๆ เปนตน

๓.๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชพี เชน แหลงนํา้เพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร และโครงสราง
พื้นฐานรองรับการจัดการดานการผลิต การตลาด และการจัดการหลังเก็บเก่ียว 
เชน โรงรวบรวม คดับรรจ ุหรอืแปรรูปผลติผล และหองปฏบิตักิารในการตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต เปนตน

๓.๕) ยกระดบัการพฒันาแบบบรูณาการในพืน้ท่ีโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงู
แบบโครงการหลวงและพัฒนากลุมบานเปาหมายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง เปนชุมชนตัวอยางและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

๓.๖) พฒันาเครอืขายการเรยีนรูและการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการ
หลวง โดยสรางความรวมมอืกบัหนวยงานตาง ๆ  และเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ถายทอด
องคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนพื้นที่สูงที่อยูหางไกล

๒๗แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



๔) แผนงาน/โครงการหลัก

แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพบนฐานความรูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

๑.๑ พัฒนาการผลิตพืช
อาหาร และพืชเศรษฐกิจ
พื้นฐานของชุมชน 
สูระบบที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

๑) จํานวนเกษตรกร
ทีไ่ดรบัรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเพิม่ขึน้

๑,๘๓๖ 
ราย

รอยละ ๕ รอยละ ๑๐

๒) มีพืชสงเสริมที่ได
รับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย 
(Organic Thailand)

- 
(เปา ๒๐ 
ชนิด)

 > ๙ ชนิด 
(สะสม)

> ๒๐ ชนิด 
(สะสม)

๑.๒ พัฒนาและสงเสริม
อาชีพการปลูกพืชและ
สัตวทางเลือกที่มีตลาด
รองรับ ดวยระบบ
การเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ประณีต และ
แมนยํา

๑) จํานวนเกษตรกร
ที่ไดรับการพัฒนา
และการถายทอด
ความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง

๗๗,๐๐๐ 
ราย

๘๒,๐๐๐ 
ราย

๙๒,๐๐๐ 
ราย

๒) รายไดของ
เกษตรกรท่ีเกิดขึ้น
จากการถายทอด
องคความรูและมกีาร
นําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาอาชีพ

๒๙๐ 
ลานบาท/

ป

๓๐๐ 
ลานบาท/

ป

๓๕๐ 
ลานบาท/

ป

๑.๓ พัฒนาคุณภาพ
ผลิตผลและสินคาเกษตร 
การแปรรูปผลผลิต การ
จัดการหลังเก็บเกี่ยว และ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย

๑) พฒันาการแปรรูป
สนิคาเกษตรใหไดรบั
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (อย.)

๑ ชนิด 
(กลุม

สมุนไพร
โปงคํา)

> ๕ 
ผลิตภัณฑ

> ๑๐ 
ผลิตภัณฑ

๒๘ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒) โรงคดับรรจไุดรบั
การรับรองมาตรฐาน
โรงงาน (GMP และ 
HACCP)

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
๓ แหง 

(หวยเปา 
ปางหินฝน 
ขุนสถาน 
สนง.นาน)

๒ แหง ๔ แหง

๑.๔ เสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบตลาด
ชุมชน และเครือขาย
การตลาด และการพัฒนา
ชองทางตลาดสมัยใหม

๑) มสีถาบนัเกษตรกร
ที่จดทะเบียนกลุม
เปนนิติบุคคล (กลุม)

สหกรณ 
๘ กลุม และ
วิสาหกิจ
ชุมชน 

๒๘ กลุม

๙ กลุม ๑๕ กลุม

๒) มีชองทางการ
พัฒนาชองทางการ
จําหนายตลาด on 
line (ชองทาง)

๑ ชองทาง 
FB 

Highland 
market

๒ ชองทาง ๒ ชองทาง

๑.๕ พัฒนาสินคาและ
ผลิตภัณฑใหมเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของผลผลิต
ทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

มีสินคา/ผลิตภัณฑ
ใหมจากของผลผลิต
ทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

๒ ชนิด 
(นํ้ามัน
มะแตก/
สมุนไพร

ไพรชงกลุม
โปงคํา)

๓ ชนิด ๕ ชนิด

๑.๖ พัฒนาและสงเสริม
อาชพีนอกภาคการเกษตร
จากภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณี และ
การบริการ

มชีมุชนตวัอยางทีเ่กดิ
จากการพัฒนาและ
สงเสรมิอาชพีนอกภาค
การเกษตรจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรมประเพณี 
และการบริการ

- ๖ ชุมชน ๒๗ ชุมชน

๒๙แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

๒.๑ สงเสรมิการขับเคลือ่น
การพฒันาชมุชน ดวยหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแผนชุมชน
ที่มีคุณภาพ

๑) ชมุชนมกีารนําแผน
ชมุชนไปใชประโยชน
ในการวางแผนการ
พัฒนาชุมชน

รอยละ 
๙๐.๘๐ 
(๑๔๘ 
ชุมชน)

> รอยละ 
๘๐

> รอยละ 
๘๕

๒) จํานวนชุมชนที่มี
การนอมนําหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิต

๓๒๓ 
ชุมชน

๓๔๐ 
ชุมชน

๔๔๐ 
ชุมชน

๒.๒ พัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร 
สตรีและเยาวชน

๑) จํานวนของผูนํา
ชมุชน ผูนาํเกษตรกร 
สตรีและเยาวชน 
ไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง

๖๖๐ คน 
Smart 
farmer

๕๐๐ ราย ๗๐๐ ราย

๒) จํานวนกลุม
เยาวชนท่ีสามารถ
ดําเนินกิจกรรมได
อยางเขมแข็ง

๑๐ กลุม
ที่ไดรับ

การพัฒนา

๑๘ กลุม ๒๘ กลุม

๒.๓ เสริมสรางความ
เขมแข็งของสถาบัน
เกษตรกรในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
ชุมชนและการตลาด

มีกลุมตัวอยางที่มี
การบริหารจัดการ
กลุมทีม่คีวามเขมแข็ง
ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชน
และการตลาด

๖ กลุม ๑๐ กลุม ๔๐ กลุม

๓๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒.๔ อนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี 
หัตถกรรม และภูมิปญญา
ชนเผาบนพื้นที่สูง

มกีจิกรรมท่ีเก่ียวของ
กับอนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี 
หัตถกรรม และ
ภูมิปญญาชนเผา
บนพื้นที่สูง

พื้นที่ละ 
๑ กิจกรรม

๑๓๒ 
กิจกรรม

๒๒๘ 
กิจกรรม

๒.๕ เสริมสรางจิตอาสา 
และความรับผิดชอบตอ
สังคมและชุมชน

มีกิจกรรมเสริมสราง
จิตอาสา และความ
รับผิดชอบตอสังคม
และชุมชน

พื้นที่ละ 
๑ กิจกรรม

๑๓๒ 
กิจกรรม

๒๒๘ 
กิจกรรม

แผนงานที่ ๓ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรฯ โดยการมีสวนรวมของชุมชน

๓.๑ จัดทําแผนที่การใช
ประโยชนที่ดิน แผนที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกร 
และฐานขอมูลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน

จํานวนชุมชนที่มี
แผนที่ดินรายแปลง

๒๔๖ 
ชุมชน

๓๐๖ 
ชุมชน

๔๐๖ 
ชุมชน

๓.๒ จัดทําแผนอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน และเสริมสราง
ความเขมแข็งกรรมการ 
และระเบียบชุมชน 
ดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑) ชุมชนมีการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนฯ 

พื้นที่ละ 
๑ กิจกรรม

> รอยละ 
๘๐

> รอยละ 
๘๕

๒) มีพื้นที่ปลูกปา
ชาวบานเพ่ิมขึ้น

๔๙๓ ไร ๑,๓๒๐ ไร ๒,๒๐๐ ไร

๓๑แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๓.๓ ปรับระบบการใช
ประโยชนที่ดินตามหลัก
วิชาการ และปองกันการ
บุกรุกพื้นที่ปา

ชมุชนมกีารนาํแผนที่
การใชประโยชนทีด่นิ 
แผนที่ดินรายแปลง
ของเกษตรกร และ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมของชุมชน 
ไปใชประโยชนใน
การปรับระบบ
เกษตรและปองกัน
การบุกรุกพ้ืนที่ปา

๒๔๖ 
กลุมบาน

๑,๓๒๐ 
แปลง

๒,๒๐๐ 
แปลง

๓.๔ ปลูกและฟนฟูปา
ตนนํ้าลําธาร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ โดย
กระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน

มพีืน้ทีท่ีไ่ดรบัการฟนฟู
ปาตนนํา้ลําธาร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ โดย
กระบวนการมีสวนรวม
ของทกุภาคสวนเพิม่ขึน้

๑,๒๗๐ ไร ๖,๖๐๐ ไร ๑๑,๐๐๐ ไร

๓.๕ อนุรักษและฟนฟู
ความอุดมสมบูรณดิน
และนํ้า

๑) การทําปุยหมัก
เพ่ือปรับปรุงบํารุง
ดินเพิ่มขึ้น

๑,๑๘๙ 
ตัน

๑,๕๐๐ 
ตัน

๒,๕๐๐ 
ตัน

๒) ปลูกแฝกเพ่ือ
ปรับปรุงบํารุงดิน
เพิ่มขึ้น

๑,๓๘๕,๐๐๐ 
กลา

๓ 
ลานกลา

๑๐ 
ลานกลา

๓.๖ ฟนฟูแหลงอาหาร
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน และ
พืชทองถิ่นของชุมชน

มีการใชสารชีวภัณฑ
ในพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง

๑๒ ชุมชน ๔๔ แหง ๔๔ แหง

๓๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๓.๗ สงเสริมการลดใช
สารเคมี และแกไข
ผลกระทบจากสารเคมี

มีพื้นที่ที่ไดรับการ
แกไขจากผลกระทบ
ของการใชสารเคมี

- 
(เปาหมาย 
๑๒ พื้นที่)

๕ แหง ๕ แหง

๓.๘ พฒันาชมุชนตนแบบ
ชุมชนคารบอนตํ่า

มีชุมชนตนแบบ
ชุมชนคารบอนตํ่า
ในพ้ืนที่

๒ พื้นที่ ๓ ชุมชน ๕ ชุมชน

แผนงานที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและสนับสนุน
การประกอบอาชีพ

๔.๑ พัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

พัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็กเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

๓๔ แหง ๒๐๐ แหง ๑๕๐ แหง

๔.๒ พัฒนาศูนยรวบรวม
ผลิตผล การจัดการหลัง
เก็บเกี่ยว แปรรูป และ
การตลาดของผลิตผล
ทางการเกษตร และสนิคา

โรงคัดบรรจุไดรับ
การรบัรองมาตรฐาน
โรงงาน (GMP และ 
HACCP)

ยังไมไดรับ
การรับรอง

๒ แหง ๔ แหง

๔.๓ พฒันาหองปฏบิตักิาร
ของชุมชน เพื่อสนับสนุน
การเกษตรที่ประณีต และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หองวเิคราะหสารเคมี
ตกคางในผลผลิต 
ที่มีมาตรฐานและ
สามารถวิเคราะห
ผลผลิตในชุมชนได

๒๓ พื้นที่ ๒๗ แหง ๓๓ แหง

๔.๔ เสริมสรางขีดความ
สามารถของชุมชนในการ
บริหารจัดการและดูแล
รักษาโครงสรางพื้นฐาน

มีกลุมที่สามารถ
บริหารจัดการและ
ดูแลรักษาโครงสราง
พื้นฐานได

- 
(๔๔ พื้นที่/
พื้นที่ละ 
๑ กลุม)

๑๕ กลุม ๒๙ กลุม

๓๓แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๕ การพัฒนาเครือขายการเรียนรู เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรู
โครงการหลวง

๕.๑ ถายทอดองคความรู
โครงการหลวงเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง

จํานวนผูเรียนรู
องคความรู
โครงการหลวง

๕,๐๐๐ 
คน

๗,๐๐๐ 
ราย

๑๒,๐๐๐ 
ราย

๕.๒ สรางและพัฒนา
เครือขายความรวมมือ
การพัฒนาพื้นที่สูง 
ระหวางโครงการหลวง 
สถาบัน และหนวยงาน
ตาง ๆ

มีเครือขาย
การเรียนรูเพ่ิมขึ้น

๑ 
เครือขาย
คือ ศศช 
เปาหมาย
คือ อบต.

๑ 
เครือขาย

๒ 
เครือขาย

๕.๓ พัฒนาระบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

มีสื่อองคความรู
ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่เหมาะสม
กับบริบท

ยังไมได
ดําเนินการ

๕ เรื่อง ๑๐ เรื่อง

๕.๔ สรางและพัฒนา
ชุมชนเครือขายการ
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

มีแหลงเรียนรู
รูปแบบการพัฒนา
พื้นที่สูงโดยใช
องคความรูของ
โครงการหลวงมา
ขยายผลความสําเร็จ

๓ แหง 
(หวยเปา 

ปาเก๊ียะใหม 
แมจริม)

๔ แหง ๖ แหง

๓๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



แผนงาน/โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๖ การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อเปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๖.๑ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและ
บรูณาการงานพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวง

พัฒนาระบบฐาน
ขอมูลการพัฒนา
พื้นที่สูงระหวาง
หนวยงาน ใหสามารถ
เช่ือมโยงกันและใช
ประโยชนจาก
ฐานขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- ๑ ระบบ -

๖.๒ พฒันาและบรูณาการ
ระบบฐานขอมลูการพฒันา
พืน้ทีส่งูระหวางหนวยงาน

๖.๓ การพัฒนาปจจัย
พื้นฐานและเครื่องมือ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การปฏิบัติงานพัฒนา
พื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

มีการพัฒนาปจจัย
พืน้ฐานและเคร่ืองมอื 
เพ่ือเพิ่มขีดความ
สามารถการปฏิบัติ
งานพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง 
อาทิ โรงรวบรวมผล 
หองวิเคราะห
สารพิษตกคาง ฯลฯ

๒๓ แหง ๓๓ แหง ๔๔ แหง

๖.๔ พัฒนาชุมชน
ตัวอยางและแหลงเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

๑) มีชุมชนตัวอยาง
และแหลงเรียนรู
การพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง

๔๔ พื้นที่/
พื้นที่ละ 
๑ ชุมชน

๔๔ ชุมชน ๘๘ ชุมชน

๒) จํานวน Smart 
farmer

๖๖๐ ราย ๗๐๐ ราย ๙๕๐ ราย

๓๕แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองคกร
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล 

สงเสริมความรูและทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีระบบการ
บริหารจัดการขอมูล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพ่ือสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูและนําสู
การเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๑) เปาประสงค
๑.๑) บุคลากรมีความรู ทักษะท่ีหลากหลายมิติ และปรับใชระบบ

ดจิทิลั และการบูรณาการการทํางานกับทกุภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมคานยิม
และวัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

๑.๒) งานวิจยัและพัฒนาบนพ้ืนทีส่งูของสถาบัน ขบัเคล่ือนดวยขอมลู
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเขาถึงและ
การใชประโยชนอยางทั่วถึง และเปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูง

๑.๓) ยกระดับสมรรถนะองคกร ตามมาตรฐานการบริหารจัดการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

๒) ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ค�าเป�าหมาย

ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒.๑) บุคลากรเปนsmart officer และมีทักษะ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

รอยละ ๕๐ รอยละ ๘๐

๒.๒) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการบริหาร
จัดการและขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนที่สูง

≥ ๓ ระบบ ≥ ๕ ระบบ

๒.๓) องคกรผานเกณฑคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA ๔.๐)

≥ ๓๕๐ คะแนน ≥ ๔๐๐ คะแนน

๓๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



๓) แนวทางการดําเนินงาน
๓.๑) พัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชนใหเปนนักวิจัยและนักพัฒนา

มีขีดความสามารถสูง โดยมีความรูทักษะที่หลากหลาย และความเชี่ยวชาญ
สอดคลองกับภารกิจ มีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการบูรณาการการทํางาน
กับชุมชนและภาคสวนที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม

๓.๒) พฒันาเกษตรกรผูนาํ ทีส่ามารถดาํเนนิงานวจิยัและพฒันาทีช่วย
ขับเคลื่อนงานของสถาบันในการขยายองคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง

๓.๓) ปรับปรุงโครงสรางองคกร และกระบวนการทํางานเพื่อรองรับ
พันธกิจใหม ใหมีความยืดหยุนเหมาะสม ควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพ
และปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลไกการวางแผนกําลงัคน รปูแบบการจางงาน การสรรหา 
การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และ
โยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางสวนงานตาง ๆ รวมถึงเนน
การบูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

๓.๔) บริหารจัดการองคความรูเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรให
เรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง และสนับสนุนใหมีระบบการเรียนรูดิจิทัล เพื่อ
การพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู

๓.๕) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ
พัฒนาแพลตฟอรมขอมูลที่เอื้อตอการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการสรางความ
มั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรและรองรับการเชื่อมโยงภาคีเครือขาย

๓.๖) พัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

๓๗แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



๔) แผนงาน/โครงการหลัก

แผนงาน/
โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลของสถาบัน

๑.๑ พฒันาศกัยภาพ
บุคลากรของสถาบัน

๑) เกษตรกรปราดเปร่ือง
ที่เปนเกษตรกรผูนํา
ที่ขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนาของสถาบัน

- รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐

๒) พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามแผน

รอยละ 
๑๐๐

รอยละ 
๙๐

รอยละ 
๙๐

๑.๒ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

๑) แนวทางการปรับปรุง
โครงสรางอัตรากําลัง 
และวิธีการทํางานของ
สถาบันใหเหมาะสมกับ
การทาํงาน

- ๑ แนวทาง ๑ แนวทาง

๒) ผลสาํเรจ็การจัดทาํแผน/
ปรับปรุงดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล 
(แผนสืบทอดตําแหนง 
Talent management 
ปรบัปรงุระเบยีบสวสัดกิาร)

๒ เรื่อง ๓ แผน/
เรื่อง

๓ แผน/
เรื่อง

๓) ผลสําเร็จของการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความ
ผูกพันตอองคกรและ
วัฒนธรรมการทํางานท่ีดี

รอยละ 
๑๐๐

รอยละ 
๑๐๐

รอยละ 
๑๐๐

๑.๓ บริหารจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู

๑) จํานวนองคความรูที่
นําไปเผยแพรแกชุมชน
บนพื้นที่สูง

๑๐ เร่ือง 
(สื่อ)

๓๐ เรื่อง/
๒ ชองทาง

๕๐ เรื่อง/
๑ ชองทาง

๓๘ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



แผนงาน/
โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒) จํานวนองคความรูที่
นําไปพัฒนาการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่

- ๓๐ เรื่อง/
๓ ชองทาง

๕๐ เรื่อง

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการขอมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

๒.๑ พฒันาโครงสราง
พื้นฐานดิจิทัล และ 
ความมัน่คงปลอดภัย
ดานไซเบอร

๑) จํานวนผูเขาชม
เว็บไซตสถาบันเพิ่มขึ้น

๒๔๕,๐๓๔ 
view

๑๐๐,๐๐๐ 
view/ป

๑๕๐,๐๐๐ 
view/ป

๒) เว็บไซตของหนวยงาน
ผานเกณฑมาตรฐาน
เวบ็ไซตภาครัฐ ผานเกณฑ
มาตรฐานไมนอยกวา 
๖ ขอ

ผานเกณฑ
มาตรฐาน

ผานเกณฑ
มาตรฐาน

ผานเกณฑ
มาตรฐาน

๒.๒ การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลและ
ระบบงานหรือระบบ
บริการเทคโนโลยีที่
ไดมาตรฐานเพื่อ
รองรับการเชื่อมโยง
กับภาคีเครือขาย

ฐานขอมูลที่เปน
มาตรฐานกลางของ
สถาบันในการสนับสนุน
ภารกิจของสถาบัน

- ๒ เรื่อง ๕ เรื่อง

๒.๓ การยกระดับ
การพัฒนาพื้นที่สูง
ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และการตรวจสอบยอน
กลับผลผลิตที่เหมาะสม
กับพื้นที่สูง (Smart 
farming)

- ๕ แหง ๑๐ แหง

๓๙แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



แผนงาน/
โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สมรรถนะองคกร

๓.๑ การนําองคกร
เชิงกลยุทธและ
ธรรมาภิบาลเพ่ือ
การกํากับดูแล
กิจการที่ดี

๑) กํากับดูแลกิจการ
สถาบันใหเปนไปตามที่ 
กพร. กําหนด

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐

๒) ระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคกร

รอยละ 
๗๑.๒๖

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕

๓.๒ การพัฒนา
ระบบงานและระบบ
การใหบริการดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพและ
ยกระดับองคกรสู
ความเปนเลิศ

๑) การเขารับการ
ประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการองคกรตาง ๆ (เชน 
สํานักงานสีเขียว PMQA 
๔.๐ รางวัลเลิศรัฐ องคกร
คุณธรรม องคกรโปรงใส)

- ยกระดับการบริหาร
จัดการองคกร 
๗ หมวด

- ผานเกณฑมาตรฐาน
สํานักงานสีเขียว

- รางวัลเลิศรัฐ

- องคกรคุณธรรม
และองคกรโปรงใส

๔ 
มาตรฐาน/
รางวัล

๒๘๒ 
คะแนน

รอยละ 
๗๓.๖๗ 
(เหรียญ
ทองแดง)
๓ เรื่อง

-

อยางนอย 
๔ 

มาตรฐาน/
รางวัลตอป

๓๕๐ 
คะแนน

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

(เหรียญ
เงิน)

อยางนอย 
๙ เรื่อง

ผานเกณฑ
การ

ประเมิน

อยางนอย 
๔ 

มาตรฐาน/
รางวัลตอป

๔๐๐ 
คะแนน

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ 

(เหรียญ
ทอง)

อยางนอย 
๑๕ เรื่อง
ผานเกณฑ

การ
ประเมนิ

๔๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



แผนงาน/
โครงการหลัก เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓–๒๕๖๕)

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖–๒๕๗๐)

๒) การประชาสัมพันธ
เชิงรุกผลการดําเนินงานท่ี
โดดเดนของสถาบันผาน
ชองทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย

-  
(แผนสราง
การรับรู 
๕ เรื่อง 

๘ ชองทาง
สื่อสาร)

๓๖ เรื่อง ๑๐๐ เรื่อง

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ
๑. ชมุชนเปาหมายบนพ้ืนทีส่งูมคีวามอยูดมีสีขุ มคีวามเขมแข็ง มคีณุภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีดี รวมท้ังชวยลดผลกระทบและแกไขปญหาบนพ้ืนสูง เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันใหประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเปน
แหลงผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและอาหารปลอดภัยใหกบัประเทศ และสราง
มูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง

๒. สถาบันเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนที่สูง มีความทันสมัย
และขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งมีคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม และเกดิคณุคากบัผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี

๓. บุคลากรของสถาบันและเกษตรกรผูนําไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคล
ที่มีความรูและทักษะที่หลากหลาย มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรมและจิตอาสา
ในการเกื้อกูลการปฏิบัติงานรวมกัน และทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ

๔. การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีทิศทาง เปาหมาย 
และกลยุทธ ที่ชัดเจน เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนแปลงสูแผนกลยุทธดานตาง ๆ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสถาบันบรรลุผลสัมฤทธ์ิ สนองพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๔๑แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



๔. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�สู�การปฏิบัติ

๔.๑ กลไกการขับเคลื่อน
๑) กลไกกํากับนโยบาย
 เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงในการดําเนินงาน และไดรับการสนับสนุน

ในเชิงนโยบายการดําเนินงานดังนี้
(๑) อาศัยกลไกของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนมูลนิธิ

โครงการหลวง (กปส.) โดยปรบัปรงุขอบเขตของคณะกรรมการพืน้ท่ีโครงการหลวง 
ใหครอบคลุมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

(๒) อาศัยกลไกของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
คณะท่ีปรกึษาพิเศษ และคณะอนุกรรมการตาง ๆ  ของสถาบันในการกําหนดทิศทาง 
เปาหมาย และนโยบาย ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ ภายใตปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางของโครงการหลวง ทั้งการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน

(๓) อาศัยกลไกของคณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ รวมถึงใน
ระดับพื้นที่โครงการหลวง

๒) กลไกการกํากับดูแลภายในสถาบัน
 เพื่อควบคุมใหการบริหารองคกร ๖ สวนงาน ไดแก สํานกัวิจัย สํานัก

พัฒนา สํานักอํานวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ สํานักยุทธศาสตรและแผน และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีความกาวหนาของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนด
กลไกสําคัญไว ดังนี้

๔๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



(๑) จดัแบงโครงสรางองคกรใหสนบัสนนุการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตร 
ซึ่งมีผูอํานวยการสํานักและบุคลากรดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนงาน โครงการ 
และตัวชี้วัดตาง ๆ

(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถาบัน ภายใต
กรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามระเบียบ พ.ร.บ. งบประมาณประจําป 
เพื่อใชเปนกรอบแนวทางและทิศทางการปฏิบัติงานของหนวยงานในสถาบัน ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน และนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
รวมท้ังแผนแมบทของศูนยพัฒนาโครงการหลวง แผนแมบทโครงการพัฒนา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง แผนแมบทโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวง
เพือ่แกปญหาพืน้ทีป่ลกูฝน แผนแมบทโครงการ “รกัษนํา้เพือ่พระแมของแผนดนิ” 
และแผนปฏิบัติการถายทอดองคความรูโครงการหลวง

(๓) จดัทาํขอตกลงแผนปฏิบตักิารประจําปรวมกบัมลูนธิโิครงการหลวง
(๔) จัดใหมีระบบติดตามความกาวหนาการดําเนินงานท่ีผูกติดอยูกับ

ระบบการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ
เปนรายบุคคล ทัง้ในดานประสิทธภิาพการใชจายเงินงบประมาณแตละชวงไตรมาส
ของปงบประมาณ และประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดในแผนดําเนินงาน

(๕) มีคณะอนุกรรมการประเมินผลและตรวจสอบ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายใน ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานให
มีความถูกตองโปรงใส และการติดตามความกาวหนาตามแผนงานการใชจาย
งบประมาณ

๓) สรางกลไกความรวมมือเพ่ือมุงเนนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิผานการสราง
การมีสวนรวมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

 ดวยความซับซอนของปญหาและความทาทายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคการท่ีมากข้ึน สวพส. จงึไดกาํหนดรูปแบบการสรางการมี

สวนรวมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ดังนี้

๔๓แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



(๑) ความรวมมอืกบัมลูนธิโิครงการหลวง ในรปูแบบของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานในระดับตาง ๆ โดย สวพส. ทําหนาท่ีเปน
หนวยงานประสานงานกับทุกภาคสวน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
ตาง ๆ

(๒) ความรวมมือกับหนวยงานรวมบูรณาการ จัดตั้งคณะทํางาน
บูรณาการในระดับจังหวัด อําเภอ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการทํางานใหดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน

(๓) รูปแบบการทํางานเปนทีม (Project Team) บูรณาการ
การทาํงานภายในองคการ ใหสอดคลองไปในทศิทางเดยีวกนั ลดความซํา้ซอนและ
ลดการใชทรัพยากรดานตาง ๆ  โดยบรูณาการงานของสาํนกัวจิยั สาํนกัพฒันา และ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ทั้งภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง และในภารกิจ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ

(๔) การเขารวมเปนเครือขายขององคการทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ไดแก สวนองคกร สวนนานาชาติ องคกรภาคีในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ การเขารวมเปนสมาชิก C.A.F.E. (Council of Asian Flower 
Exhibition) และการเปนสมาชกิขององคกร Mountain Partnership ซึง่มสีมาชกิ
ทั่วโลกจํานวน ๓๖๖ หนวยงาน/องคกร

๔.๒ การแปลงแผนยุทธศาสตร�สู�แผนปฏิบัติการ
การบรรลุวัตถุประสงคทุกระดับของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

คร้ังน้ี จําเปนตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และเครือขายความ
รวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพ่ือประสานการดําเนินงานและบูรณาการ
ภารกิจตาง ๆ เขาดวยกัน การนําแผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงสูการปฏิบัติ
เปนจริงได สถาบันกําหนดข้ันตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้

๔๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



๑) การขับเคลื่อนกลยุทธทั้ง ๓ ดานของแผนพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูงแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป เพื่อไปสูการแปลงเปนแผน
ปฏิบัติการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) และแผนปฏิบัติราชการรายป ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(มาตรา ๔ และ ๙)

๒) สรางความเชื่อมโยงของกระบวนการมีสวนรวมทํางานแนวระนาบ
ในลักษณะของเครือขาย รวมกับหนวยงานรวมบูรณาการทุกระดับ ทั้งในระดับ
จังหวัด อําเภอ และระดับทองถิ่น รวมทั้งชุมชน

๓) เตรียมความพรอมเจาหนาที่ภายในของสถาบัน เพื่อกาวเขาสูการ
ดําเนินงานภายใตแผนการวิจัยฯ โดยสรางความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงาน 
การพฒันาศกัยภาพของเจาหนาที ่เริม่จากปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการดาํเนนิงาน

๔) การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ของแผนการวิจัยและพฒันาพื้นที่สูง

๕) การจดัทาํแผนปฏบิตักิารของสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการ
มหาชน) ระยะ ๕ ป และแผนปฏิบตัปิระจําปทีส่อดคลองกับแผนการวิจยัและพัฒนา
พื้นที่สูง และแผนการใชจายงบประมาณประจําป

๖) การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล กลุมงานและองคการ ทุกระดับตั้งแต
ผูบริหาร หัวหนาสวนงาน เจาหนาที่ และลูกจาง ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานตาม
แผนฯ และทิศทางองคการ

๗) จดัทาํแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมขีดีความสามารถและความ
พรอมท่ีจะทํางานรวมกัน และรวมกับสวนอ่ืน ๆ  ของสถาบันฯ อยางมีประสิทธิภาพ

๘) แนวทางการประสานงานระดับปฏิบัติ สถาบันในฐานะผูประสานงาน
สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการการทํางานของภาคีตาง ๆ  ในแตละพ้ืนท่ีในการยก
ระดบัการทาํงานพฒันาของพืน้ทีส่งูตอไป โดยกระบวนการหารือระหวางภาคตีาง ๆ 
อาจประกอบดวย การลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดเปาหมายและ

๔๕แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



ยุทธวิธีรวม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลรวมกัน และจัดทําระบบการ
ประสานงานเพ่ือสนับสนนุการทาํงานพัฒนาทีส่งูของภาคสวนตาง ๆ  เพือ่ทาํใหงาน
พฒันาพืน้ทีส่งูมบีรูณาการ มปีระสทิธภิาพ มธีรรมาภบิาล และมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้

๔.๓ การบูรณาการกับภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง
๑) การประสานและจัดทําแผนบูรณาการระดับพื้นที่ประจําป รวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่ (อําเภอและจังหวัด) และสวนกลาง ภายใต
กรอบการดําเนินงานของแผนแมบทสําคัญตาง ๆ

๒) การเขารวมคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวง โดยทําหนาท่ี
ประสานงานและเปนฝายเลขานกุาร เพือ่สนับสนนุการปฏิบตังิานและติดตามความ
กาวหนาของการปฏบิตังิาน ผานการประชมุคณะทาํงานศนูยพฒันาโครงการหลวง

๓) การประสานงานและเขารวมคณะทํางานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ

๔.๔ การติดตามและประเมินผล
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมท้ังสามารถ

วิเคราะหปญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในพื้นท่ี พรอมทั้งหา
แนวทางแกไขไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

การติดตาม
๑) การติดตามภายนอก สวพส. รวมกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของดําเนินงาน

และบริหารจัดการดวยกระบวนการที่มีสวนรวมของชุมชน และการบูรณาการกับ
หนวยงาน ในรปูแบบคณะทาํงานโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ระดบั
จังหวัด ระดับอําเภอ

๔๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



๒) การตดิตามภายใน สวพส. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ผลการดําเนินการตามแผน เพ่ือกํากับใหบรรลุเปาหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
เจาหนาท่ีและผูบริหารดําเนนิงานเชิงรกุ เนนการใชขอมูลมาปรับปรุงงานใหทนัตอ
สถานการณ

การประเมินผล
๑) การประเมินการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย

งบประมาณใช (Performance Assessment Rating Tool: PART)
๒) การประเมินความพึงพอใจของผูรับใชบริการ ทั้งจากงานพัฒนาและ

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ
๓) การประเมินผลการดําเนนิงานภายใตแผนแมบทตาง ๆ  ในระยะก่ึงกลาง

แผน และส้ินสุดแผน
๔) การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง โครงการ

พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง และพื้นที่โครงการอื่น ๆ
๕) การประเมินความคุมคาจากการดําเนินงาน และประเมินผลงานวิจัย

ที่มปีระโยชนในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม
๖) การทบทวนแผนยุทธศาสตรเพ่ือปรับการดําเนนิงานปตอไป และเสนอ

ฝายนโยบายเพื่อใหไดขอเสนอแนะในการดําเนินงานระยะตอไป
๗) การถอดบทเรียนความสําเร็จ เพ่ือการขยายผลและปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๘) การประเมินผลดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรในประเด็นที่เกี่ยวของ ผานระบบการติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๗แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) (ฉบับย�อ) 



ขอขอบคุณ

คณะผูบริหาร
คณะกรรมการสถาบัน

คณะอนุกรรมการสถาบัน
คณะที่ปรึกษาพิเศษ

สํานักยุทธศาสตรและแผน
สํานักพัฒนา
สํานักวิจัย

สํานักอํานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
หนวยตรวจสอบภายใน 
หนวยงานรวมบูรณาการ

เกษตรกร และเจาหนาที่สถาบัน





แผนการวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง
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ระยะ ๘ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
(ฉบับยอ)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง
(องคการมหาชน)

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

HRDI

3.1 ขนาดตัดสําเร็จ 146 x 210 mm. 307.1 x 219 mm.
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