
ยทุธศาสตรส์ถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
(องคก์ารมหาชน) 

ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 
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น าเสนอโดย 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักยทุธศำสตรแ์ละแผน



ประเด็นน าเสนอ

2

กระบวนการจดัท ายทุธศาสตรส์ถาบนั

รา่งยทุธศาสตรส์ถาบนั

ประเด็นยทุธศาสตรส์ถาบนั

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ

เป้าหมายและวธิกีารท างาน
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กระบวนการจดัท ายทุธศาสตรส์ถาบนั

1. ทบทวน และ
สงัเคราะหน์โยบาย

2. วเิคราะหศ์กัยภาพการ
ด าเนนิงานของสถาบนั

5. ยกรา่งยทุธศาสตร์

7.น าเสนอรา่ง

ยทุธศาสตรต์อ่อนกุรรมการขบัเคลือ่น
และคณะกรรมการสถาบนัเพือ่ให้

ความเห็นชอบ

3. ก าหนดทศิทางและ
เป้าหมาย และรายละเอยีดของ
ยทุธศาสตร์

ต.ค.-ธ.ค.58

พ.ย.58-ม.ค.59

พ.ย.58-เม.ย.59

9 ม.ีค.59

ประชุมรว่มกบัผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่
และผูแ้ทนชุมชน 5 คร ัง้

ประชุมจดัท ารายละเอยีด
ยทุธศาสตร ์รว่มกบัผูบ้รหิารและ
เจา้หนา้ทีส่ถาบนั 4 คร ัง้

ประธานกรรมการสถาบนัให้
ทศิทางและเป้าหมาย 2 คร ัง้

4. เสนอกรอบและรา่งยทุธศาสตรต์อ่
คณะกรรมการและอนกุรรมการตา่งๆ

1. คณะกรรมการสถาบนั 2 คร ัง้

2. คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นนโยบาย 2 คร ัง้

3. คณะอนกุรรมการวจิยัพฒันา 4 คร ัง้ 

4.คณะอนกุรรมการอทุยาน 3 คร ัง้ ประชุมพจิารณารา่งยทุธศาสตร ์รว่มกบั
หนว่ยงาน ผูท้รงคณุวฒุ ิผูบ้รหิารและ
เจา้หนา้ทีส่ถาบนั และผูแ้ทนชุมชน 

พ.ย.58-ม.ค.59

6. ปรบัแกย้ทุธศาสตรต์าม
ขอ้เสนอแนะจากการประชุม 
คณะกรรมการและ
อนกุรรมการตา่งๆ



ปรชัญาองคก์ร

การสรา้งความย ัง่ยนืใหโ้ครงการหลวงเป็นองคก์ร

ทีเ่ป็นผูน้ าทางการวจิยัและพฒันาและเป็นแหลง่

องคค์วามรูด้า้นการพฒันาพืน้ทีส่งูของภมูภิาค

สวพส.



หลกัการด าเนนิงาน

1. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทานพระราชด ารสัในพธิปิีดการสมัมนา
การเกษตรภาคเหนอื เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2524 ณ ส านกังานเกษตร
ภาคเหนอื จงัหวดัเชยีงใหม ่

“...หากเราท า ป่า 3 อยา่ง ใหช้าวบา้นเห็นประโยชนแ์ละไดใ้ชป้ระโยชน ์เขาก็จะรกัษาประโยชน ์
เขาจะไมท่ าลาย และใครมำท ำลำย เขำก็ป้องกนั หมำยควำมวำ่ชำวบำ้นนัน้ ถำ้เรำใหโ้อกำสใหเ้ขำมอียูม่ี
กนิพอสมควรก็จะเป็นเจำ้หนำ้ทีป่่ำไมใ้หเ้รำเป็นจ ำนวนมำก อยำ่งในร่องหบุเขำเล็กๆ ทีม่เีพียง 50 ไร่ ก็จะ
เป็นหมูบ่ำ้นใหช้ำวเขำมำอยู ่ค ำวำ่ชำวบำ้นนีจ้ะเรยีกวำ่ชำวบำ้นก็ได ้ชำวเขำก็ได ้ก็เป็นชำวบำ้นทัง้นัน้ เคย
ไปถำมชำวเขำพูดถงึเรือ่งวำ่จะท ำโครงกำรอะไรๆ เรำก็ตอ้งชว่ยกันรักษำนะ เขำบอกวำ่ หมู่เฮำก็เป็นคน
ไทยเหมอืนกัน ก็หมำยควำมว่ำเป็นชำวบำ้นเหมอืนกัน ชว่ยกันท ำ เขำก็อยำกอยู่ใตก้ฎหมำย ท ำงำนที่
สจุรติ ถำ้เรำท ำอะไรทีด่มีเีหตผุล เขำก็จะรักษำ ป่ำ 3 อยำ่ง ใหเ้รำ ถำ้จะถอืวำ่ ป่ำ 3 อยำ่ง นีไ้มใ่ชรั่กษำ
ตน้น ้ำล ำธำรแลว้ ก็เป็นควำมคดิทีผ่ดิ เพรำะวำ่ตน้ไม ้จะเป็นตน้อะไรก็ตำมมปีระโยชน์ทัง้นัน้ ใชป้ระโยชน์
จำกตน้ไมนั้น้ และมปีระโยชนท์ี ่4 คอื อนุรักษ์ดนิ และอนุรักษ์ตน้น ้ำล ำธำร...” 

“...แหง่ใดทีท่างการยงัไมถ่อืวา่เป็นเขตทีเ่พกิถอนป่าสงวน และประชาชนเขา้ไปท ากนิ ก็ตอ้งมี
การควบคมุ อยา่งเช่น โครงการหลวงไปควบคมุใหเ้ขาถอืวา่เคา้ท าถกูตอ้งแลว้ ไมท่ าลายป่าไม้
เพิม่เตมิ หรอืไมท่ าใหเ้สยีหาย เขามสีทิธ ิเลยคดิวา่ควรใหใ้บแสดงวา่ม ี“สทิธิท์ ากนิ” ก็กลายเป็น 
“สทก” “สทิธิท์ ากนิ” นี ้ถำ้ใหเ้ป็นตัวบุคคล เขำก็เอำไปขำย จงึนกึวำ่จะตอ้งท ำใหเ้ป็นของหมู่บำ้นหรอื
กลุ่มทีห่มู่บำ้นเป็นหมู่บำ้นสหกรณ์ มหีัวหนำ้ มกีรรมกำร แลว้ก็มอีงคก์ำรหน่วยหนึง่หน่วยใดเขำ้ไปชว่ย 
เช่น โครงกำรหลวง หรือป่ำไมเ้อง หรือจะเป็นกรรมกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ตัง้ขึน้ส ำหรับในส่วนนั้น 
ร่วมกันระหว่ำงกรมป่ำไม ้กรมที่ดนิ อ ำเภอ และจังหวัด ใหก้ ำหนดเขตของหมู่บำ้นนั้นๆ เขตที่ท ำกนิ 
รวมทัง้เขตป่ำไมใ้ชส้อยดว้ย ใหก้ ำหนดอยำ่งนัน้ ใหอ้ยูใ่นควบคมุ...”

2. ยดึหลกัการด าเนนิงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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บรบิทการเปลีย่นแปลง

บรบิท
ภายนอก

ความ
แปรปรวน
ของสภาพ
ภมูอิากาศ การ

เปลีย่นแปลง
ของกฎกตกิา
ทางการคา้และ
การรวมกลุม่
ทางการคา้

การ
เปลีย่นแปลง
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การ
เปลีย่นแปลง
โครงสรา้ง
ประชากร

การ
เปลีย่นแปลง
ระบบนเิวศทาง
ธรรมชาติ

การเปลีย่นแปลง
product variety
และความตอ้งการ
อาหารปลอดภยั
และมคีณุภาพ

• ปรมิาณผลผลติตอ่พืน้ที ่
คณุภาพของผลผลติลดลง

• ภยัแลง้ และอทุกภยัเพิม่ข ึน้

• การแขง่ขนัดา้น
คณุภาพและราคา
เพิม่ข ึน้

• การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติสูส่งัคม
เมอืง

• วฒันธรรมทอ้งถิน่เร ิม่เสือ่มถอย
• อตัราการพึง่พงิสงูขึน้
• ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร

• การแขง่ขนัดา้นคณุภาพและ
มาตรฐานสนิคา้เพิม่ข ึน้

• การปรบัเปลีย่นการผลติสูเ่กษตร
ปลอดภยัมากขึน้

• การพฒันาและบรหิาร
จดัการทรพัยากรฯ



กรอบแนวคดิการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์ระยะที ่3 (2560-2564)

หลกัการท างาน
ของโครงการหลวง

• กำรวจิัยกำรเกษตร 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

• กำรวำงแผนกำรใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ  
• ปลกูป่ำในสว่นทีค่วร
เป็นป่ำ 

• ท ำกำรเกษตรภำยใต ้
ระบบอนุรักษ์ดนิและน ้ำ

• กำรขนสง่ กำรจัดกำร
หลงักำรเก็บเกีย่ว  
กำรตลำด 

หลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

• กำรมเีหตมุผีล
• ควำมพอประมำณ 
• กำรมภีมูคิุม้กนั  
• กำรพัฒนำบน
ฐำนควำมรู ้อยำ่ง
รอบคอบ ระมดัระวัง 
ควบคูไ่ปกบักำรมี
คณุธรรม จรยิธรรมและ
ด ำเนนิชวีติดว้ยควำม
เพยีร

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และทศิทาง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12

• ประเทศไทยมคีวำม“มัน่คง 
มัง่คัง่ ยั่งยนื”

• กำรสรำ้งควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนัภำคเกษตร

• กำรสรำ้งโอกำสควำมเสมอ
ภำคและเทำ่เทยีมกนั

• กำรสรำ้งกำรเตบิโตบน
คณุภำพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่
กบัแวดลอ้ม

ทศิทาง
ของแผนยทุธศาสตร์

• สนับสนุนงำนโครงกำรหลวง
• พัฒนำบนฐำนควำมรูโ้ครงกำร

หลวง ผลงำนวจัิย และภมูิ
ปัญญำทอ้งถิน่ใหส้มดลุในทกุ
มติ ิ

• พัฒนำอทุยำนหลวงใหเ้ป็น
แหลง่เรยีนรู ้แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
และสรำ้งรำยไดท้ีส่ำมำรบรหิำร
จัดกำรตนได ้

• พัฒนำสถำบันใหเ้ป็นองคก์ร
แหง่กำรเรยีนรู ้ทีม่กีำรพัฒนำ
บนพืน้ฐำนควำมรูน้ ำไปสู่

องคก์รทีม่ปีระสทิธภิำพ และมี
ควำมมั่นคง

• สอดคลอ้งกับวตัถปุระสงคก์ำร
จัดตัง้สถำบัน มต ิครม. แผน
แมบ่ทและนโยบำยของรัฐบำล
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เป็นองคก์รทีมุ่ง่ม ัน่การวจิยัและพฒันาเพือ่สนบัสนนุงานโครงการหลวง

และพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง (ขยายผลโครงการหลวง) เพือ่ให้

เกดิการพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื

วสิยัทศัน์

พนัธกจิหลกั

การพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื

เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ดงักลำ่ว จงึก ำหนดพันธกจิหลกัดงันี ้

1. การสนบัสนนุงานวจิยัและพฒันางานของโครงการหลวง และการวจิยัตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่และสรา้ง
นวตักรรมใหมท่ีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม เพือ่การน าไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม

2. การพฒันาบนฐานความรู ้เพือ่สรา้งความเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
การขยายผลองคค์วามรูโ้ครงการหลวงอยา่งเป็นระบบ และการสรา้งรายได ้โดยกระบวนการมสีว่น
รว่มกบัชุมชนทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชือ่มโยงกบัตลาดและผูบ้รโิภค 

3. การพฒันาอทุยานเป็นแหลง่เรยีนรูโ้ครงการตามแนวพระราชด ารแิละโครงการหลวง ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และเป็นแหลง่ทอ่งความหลากหลายทางชวีภาพ ดา้นการเกษตร และวฒันธรรม และมรีายได้
ทีส่ามารถดแูลตวัเองได ้

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

5. การพฒันาองคก์รใหไ้ดม้าตรฐาน TQA ท ัง้ดา้นการวจิยั งานพฒันา และการเชือ่มโยงองคค์วามรู ้
โครงการหลวงไปสูชุ่มชน รวมท ัง้การพฒันาบคุลากร ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบธรรมาภบิาล
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รายไดท้ีพ่อเพยีง

ชุมชนเป้าหมายบนพืน้ทีส่งูมคีวามเขม้แข็ง สามารถ
บรหิารจดัการตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

ลดการบกุรกุพืน้ทีป่่า และ การฟ้ืนฟ ูอนุรกัษ ์และจดัการ
อยา่งย ัง่ยนื โดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชนและทกุ

ภาคสว่น

องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ท ีม่กีารพฒันาบนพืน้ฐานความรู ้
น าไปสูอ่งคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามม ัน่คง

อทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่เรยีนรูพ้ระราชกรณียกจิ ความ
หลากหลายทางชวีภาพ และแหลง่ทอ่งเทีย่วดา้นการเกษตรและ

วฒันธรรมทีม่คีณุภาพอยา่งย ัง่ยนื

“ชุมชนเป้าหมายบนพืน้ทีส่งูมคีณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่”ี

โดยอำศยักระบวนกำรเรยีนรูข้องโครงกำรหลวงผสมผสำนกบัภมูปัิญญำทอ้งถิน่ในกำรพฒันำ
ชมุชนบนพืน้ทีส่งู ภำยใตป้รัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวทำงของโครงกำรหลวง

การพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนืเป้าหมายสงูสดุ

วตัถปุระสงค์



ทีต่ ัง้ชุมชนบนพืน้ทีส่งู  
( 20 จงัหวดั 4,148 กลุม่บา้น  940,494 คน)

โครงการหลวง 38 แหง่  
(5 จงัหวดั 264 กลุม่บา้น 183,744 คน )

โครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แหง่  
(7 จงัหวดั 336 กลุม่บา้น  136,499 คน) 

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้  470 กลุม่บา้น
(8 จงัหวดั  470 กลุม่บา้น 129,119 คน)   

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก ้ปญัหา
พืน้ทีป่ลกูฝ่ิน  11 แหง่ 
(3 จงัหวดั  126 กลุม่บา้น  20,519 คน)

โครงการรกัษน์ า้เพือ่พระแมข่องแผน่ดนิ 11 แหง่
(7 จงัหวดั  141 กลุม่บา้น  33,549 คน) 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย
การด าเนนิงาน

10

สดัสว่นพืน้ทีด่ าเนนิการแลว้ตอ่พืน้ทีส่งู
ท ัง้หมด  33.68% 



พืน้ทีด่ าเนนิงานอทุยานหลวงราชพฤกษ์

1. ปรบัปรงุสวนกลว้ยไม้

2.สรา้งเรอืนไมด้อก
3. สวนเกษตรทฤษฎใีหม ่     
4. ปรบัปรงุอาคารโลก
แมลง
5. ปรบัปรงุหอค าหลวง       
6. ปรบัปรงุเรอืนรม่ไม้
7. ปรบัปรงุโดมไมร้อ้น
ชืน้     
8. ป่า 3 อยา่งประโยชน ์
4 อยา่ง

1
2

7

4

6
5

3

8

พืน้ที ่468 ไร ่
3 งาน 10 ตรว.
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1. ยทุธศาสตรก์ารวจิยั

2. ยทุธศาสตรก์าร
สนบัสนุนงานโครงการ
หลวงและพฒันาพืน้ที่
สงูแบบโครงการหลวง

3. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาอทุยานหลวง
ราชพฤกษเ์ป็นแหลง่

เรยีนรู ้

4. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารและพฒันา

องคก์ร

ยทุธศาสตรส์ถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 



เป้าหมายและตวัชีว้ดั

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั
คา่เป้าหมาย

หนว่ยนบั 2560 2561 2562 2563 2564 รวม

1. จ านวนองคค์วามรูใ้นการเพิม่ผลผลติและคณุภาพของผลผลติ
เกษตร

เรือ่ง 6 6 6 6 6 30

2. จ านวนองคค์วามรู/้ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่ไดร้บัการรวบรวม อนรุกัษ ์
วจิยัและพฒันาตอ่ยอด เพือ่สรา้งประโยชนต์อ่เศรษฐกจิชุมชน

เรือ่ง 2 2 2 2 2 10

3. จ านวนผลติภณัฑจ์ากการวจิยัและพฒันาความหลากหลายทาง
ชวีภาพเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นระดบัชุมชน/เชงิพาณิชย์

ผลติภณัฑ์ 6 2 5 2 5 20

4. จ านวนองคค์วามรูใ้นการฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิบนพืน้ที่
สงู

เร ือ่ง/
เทคโนโลยี

1 1 2

5. ชุมชนหรอืพืน้ทีต่น้แบบดา้นระบบเกษตรนเิวศพืน้ทีส่งูและ/หรอื
การอยูอ่าศยัรว่มกบัป่าไมไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืในพืน้ทีข่ยายผล
โครงการหลวง

ชุมชน/
พืน้ที่

2 4 3 9

6. จ านวนโครงการวจิยั/เครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิยัเพือ่การ
พฒันาพืน้ทีส่งูกบัหนว่ยงานท ัง้ภายในและตา่งประเทศทีม่ ี
แผนปฏบิตักิารรว่มกนั

เครอืขา่ย/
โครงการวจิ ั

ย
1 1 1 1 4

7. จ านวนผลงานวจิยัทีม่กีารยืน่ของจดทรพัยส์นิทางปญัญา เรือ่ง ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥50

มุง่สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม รวมท ัง้ตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่สนบัสนนุงานโครงการหลวง 
และกอ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยัในการพฒันาพืน้ทีส่งูในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
อยา่งย ัง่ยนื 

1. ยทุธศาสตรก์ารวจิยั



1. การวจิยัสนบัสนนุงานโครงการหลวง

2. การวจิยัและพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมจากความหลากหลายทางชวีภาพบน

พืน้ทีส่งู 

3. การวจิยัระบบเกษตรนเิวศพืน้ทีส่งู การทดสอบองคค์วามรูโ้ครงการหลวง และการ

วจิยัเพือ่เสรมิสรา้งและแกไ้ขปญัหาในระดบัทอ้งถิน่

4. การวจิยัดา้นสงัคม ดา้นการตลาด และการวจิยัเชงินโยบายในการพฒันาพืน้ทีส่งู 

ตลอดจนการบรหิารจดัการองคค์วามรูแ้ละทรพัยส์นิทางปญัญาจากงานวจิยัเพือ่

น าไปสูก่ารใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวาง

แนวทางการวจิยัทีส่ าคญั

1. ยทุธศาสตรก์ารวจิยั (ตอ่)



แผนงาน: แผนงานวจิยั 5 แผนงาน และแผนงานดา้นการบรหิารจดัการ 1 แผนงาน 

แผนงานที ่1

การวจิยัเพือ่เพิม่ผลผลติ

และคณุภาพของผลผลติ

เกษตร

การวจิยัเพือ่ตอ่

ยอด

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

และพฒันา

นวตักรรมจาก

ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ

บนพืน้ทีส่งู

แผนงานที ่3

การวจิยัระบบเกษตร

นเิวศ

การวจิยัเชงิพืน้ที ่และ

การทดสอบ

องคค์วามรูโ้ครงการ

หลวง

แผนงานที ่4แผนงานที ่2

การวจิยัเพือ่รองรบั

การเปลีย่นแปลงดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม

แผนงานที ่5

การวจิยัเพือ่ฟ้ืนฟูและ

อนรุกัษท์รพัยากร

ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

แผนงานที ่6 การบรหิารจดัการและการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาและสทิธชุิมชน

1. ยทุธศาสตรก์ารวจิยั (ตอ่)



เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

เป้าประสงค ์ 

ตวัชีว้ดั
คา่เป้าหมาย

หนว่ยนบั 2560 2561 2562 2563 2564 รวม

1. ระดบัความส าเร็จของสถาบนัในการสนบัสนุนงานโครงการหลวงไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ90 โดยเฉลีย่

รอ้ยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

2. ระดบัความส าเร็จในการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารเชือ่มโยงระบบการเรยีนรู ้
การเยีย่มเยยีนใหค้ าปรกึษา และระบบการวางแผนการผลติและการตลาด
รว่มกบัมูลนธิโิครงการหลวงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  80

รอ้ยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

3. จ านวนเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและการถา่ยทอดความรูต้ามแนวทางโครงการ
หลวง

ราย 72,000 74,000 76,000 78,000 80,000 380,000

4. รายไดข้องเกษตรกรทีเ่กดิข ึน้จากการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละมกีารน าไปใช้

ประโยชนใ์นการพฒันาอาชพี
ลา้นบาท 120 140 160 180 200 800

5.  การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์เพือ่พฒันาอาชพี และรกัษาสิง่แวดลอ้มไม่
นอ้ย กวา่รอ้ยละ 80 ตามแผน

รอ้ยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

6. ชุมชนในโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง สามารถก าหนดเขตพืน้ที ่
ควบคมุการบุกรุกป่า และ มสีว่นรว่มในการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 50 ของชุมชนท ัง้หมด

รอ้ยละ ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50

7.  ชุมชนในโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเป็นตน้แบบการพฒันา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง จ านวน 90 ชุมชน

ชุมชน 15 15 20 20 20 90

8. ชุมชนในโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงทีม่คีวามเขม้แข็ง โดย
สามารถจดัท าแผนชุมชน และการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการขบัเคลือ่นการ
พฒันาได ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของชุมชนท ัง้หมด 

รอ้ยละ ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50

1. การสนบัสนนุงานโครงการหลวงใหเ้ป็นตน้แบบของการพฒันาบนพืน้ทีส่งู ทีม่คีวามสมดลุดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ทีน่ าไปสูค่วามย ัง่ยนื

2. การขยายผลงานโครงการหลวงใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งกวา้งขวางในการปฏบิตังิานบนพืน้ทีส่งู โดยการเชือ่มโยงองค์
ความรูโ้ครงการหลวงจากงานวจิยั และงานพฒันา ไปสูก่ารสรา้งรายไดข้องชุมชนทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม รวมท ัง้การ
ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งย ัง่ยนื พรอ้มท ัง้สรา้งชุมชนตน้แบบการพฒันาพืน้ทีส่งูตามแนวทางโครงการ
หลวงน าไปสูก่ารขยายเครอืขา่ยการพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื

3. การฟ้ืนฟปู่าตน้น า้ ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ การพฒันาระบบอนรุกัษด์นิและน า้ และท าการเกษตรทีเ่ป็นมติรกบั
ส ิง่แวดลอ้ม

2. 
ยทุธศาสตรก์ารสนบัสนนุงานโครงการหลวงและพฒันา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง



กลยทุธก์ารปฏบิตังิานพฒันา
ภายใตย้ทุธศาสตรแ์ละพฒันาพืน้ทีส่งูระยะตอ่ไป 

o เนน้กระบวนการท างานอยา่งใกลช้ดิระหวา่งมูลนธิโิครงการ
หลวงกบัสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 

- ดา้นองคค์วามรู ้
- ระบบการเยีย่มเยยีนและใหค้ าปรกึษา
- ระบบการผลติและการตลาด) 

o มคีวามร่วมมอืกนัอย่างใกลช้ดิระหว่างงานวจิยัและงาน
พฒันาเพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การเรยีนรูข้องเกษตรกรและนกัวจิยัใน
การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

o อาศยัการสือ่สารสองทางโดยใชร้ะบบ IT ในการเผยแพร่
และถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวง ซึง่จะมคีวามร่วมมอืในการ
จดัการองคค์วามรูร้ะหวา่งโครงการหลวงและสถาบนัอยา่งใกลช้ดิ

o การสรา้งเครอืขา่ยการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวง

โดยมคีวามรว่มมอืในลกัษณะของหุน้สว่นการปฏบิตังิาน 
(partnership) 

o มรีะบบการถา่ยโอนภารกจิและการรบัพืน้ทีใ่หม ่รวมถงึการ
พฒันาระบบเครอืขา่ยการเรยีนรูห้ลงัการถา่ยโอนภาระกจิ



1. การสนบัสนนุและเชือ่มโยงชุมชนเพือ่เรยีนรูอ้งคค์วามรูจ้ากศนูยพ์ฒันาโครงการ

หลวง และสง่เสรมิการพฒันาชุมชนบนพืน้ทีส่งูบนฐานความรูข้องโครงการหลวง 
ผลงานวจิยั และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหส้มดลุทกุมติแิละย ัง่ยนื โดยการประสานงาน
ความรว่มมอืกบัมลูนธิโิครงการหลวง สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หนว่ยงานของรฐั
และสถาบนัการศกึษาทีเ่ก ีย่วขอ้งและภาคเอกชน 

2. สง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของผลผลติและผลติภณัฑ์
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งย ัง่ยนื 
รวมถงึการสนบัสนนุใหเ้กดิชอ่งทางการตลาด การขนสง่สนิคา้ของชุมชนอยา่งครบ
วงจร 

3. พฒันาเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่เชือ่มโยงกบัชุมชน และพฒันาศนูย ์
ขยายผลเป็นศนูยต์น้แบบในระดบัชุมชนเพือ่ใหศ้นูยข์ยายผลอืน่มาเรยีนรู ้เพือ่
เสรมิสรา้งใหชุ้มชนมคีวามเขม้แข็งและสามารถพึง่ตนเองได ้ตลอดจนยกระดบั
คณุภาพชวีติของคนในชุมชน

แนวทางการพฒันาทีส่ าคญั

2. 
ยทุธศาสตรก์ารสนบัสนนุงานโครงการหลวงและพฒันา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง (ตอ่)



แผนงาน: 5 แผนงาน

แผนงานที ่1

สนบัสนนุงานโครงการ
หลวง 

การสนบัสนนุ

โครงการรกัษน์ า้

เพือ่แมข่องแผน่ดนิ 

แผนงานที ่3

ถา่ยทอดองคค์วามรู ้

โครงการหลวง 

แผนงานที ่4แผนงานที ่2

บรหิารจดัการ 

แผนงานที ่5

พฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง 

2. 
ยทุธศาสตรก์ารสนบัสนนุงานโครงการหลวงและพฒันา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง (ตอ่)



สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสงู (องคก์ารมหาชน)

พฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นการเกษตร และ
ความหลากหลายทางชวีภาพ เผยแพรง่านโครงการหลวง โครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิและพระราชกรณียกจิตา่งๆ รวมท ัง้เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วดา้นการเกษตรและวฒันธรรมทีม่คีณุภาพอยา่งย ัง่ยนื

เป้าหมายและตวัชีว้ดั

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั
หนว่ยนบั

คา่เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 รวม

1. จ านวนผูเ้ขา้รบัการเรยีนรูแ้ละผูเ้ขา้รบับรกิารเพิม่ข ึน้รอ้ย
ละ 7 ของทกุปี

รอ้ยละ 7 7 7 7 7 7

2. รายไดข้องอทุยานหลวงราชพฤกษ์ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 5 ของ
ทกุปี

รอ้ยละ 5 5 5 5 5 5

3. รอ้ยละความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร รอ้ยละ 90 90 90 90 90 90

4. จ านวนพรรณไม้ texa 15,000 15,000

3. 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่
เรยีนรู ้



สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสงู (องคก์ารมหาชน)

1. การรวบรวมและเชือ่มโยงองคค์วามรูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัโครงการหลวงและ

การพฒันาตามแนวพระราชด าร ิงานวจิยัและพฒันาของสถาบนั ดา้น

การเกษตร ดา้นศลิปะและวฒันธรรม

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนนิงานของโครงการหลวงและสถาบนั

3. การเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพและพรรณไม ้

4. การสรา้งรายไดเ้พือ่ใหอุ้ทยานหลวงราพฤกษส์ามารถบรหิารจดัการ

ตนเองได้

5. การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกท ัง้ภาครฐัและ

เอกชน

แนวทางการพฒันาทีส่ าคญั

3. 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่
เรยีนรู ้(ตอ่)



โครงการ

• การจ าลององค์
ความรูจ้ากศนูยศ์กึษา
การพฒันาอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ

• การสรา้งและพฒันา
แหลง่เรยีนรูใ้น
อทุยานฯ

• การรวบรวมพรรณไม้
และจดัท าฐานขอ้มลู

• การพฒันาพืน้ทีเ่พือ่
จดัแสดงความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพ

• การเผยแพรแ่ละ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้

• การสรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอืทางดา้น
วชิาการ

โครงการ

• การพฒันาและ
ปรบัปรุงระบบ
สาธารณูปโภคเพือ่
รองรบัการบรกิาร
และเพิม่ความม ัน่คง
ดา้นน า้

• การพฒันาพืน้ทีแ่ละ
สิง่ปลกูสรา้งเพือ่
รองรบัการหารายได้
และการบรกิาร

• การผลติพรรณไม้
และปจัจยัการผลติ
เพือ่ลดตน้ทนุ

• การพฒันาและ
บ ารุงรกัษาอุทยาน
หลวงราชพฤกษใ์ห้
โดดเดน่สวยงาม

โครงการ

• การพฒันาคณุภาพ
การใหบ้รกิาร และ
ความปลอดภยั

• การเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการ
อุทยานหลวงราช
พฤกษ์

โครงการ

• การสรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอื

• การเพิม่ศกัยภาพ      
การหารายได้

• การประชาสมัพนัธ์
และสง่เสรมิ
ภาพลกัษณใ์ห้
อทุยานหลวงราช
พฤกษใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั 

• การสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว

• การจดัท าแผน
ธุรกจิ

แผนงานและโครงการส าคญั

แผนงานที ่1

วชิาการ
และการเรยีนรู ้

แผนงานที ่2

การตลาดและกจิกรรม
พฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน
และบ ารงุรกัษา

สวน

แผนงานที ่3

บรหิารจดัการอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์

แผนงานที ่4

3. 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่
เรยีนรู ้(ตอ่)



เป้าหมายและตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั
คา่เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม

1.กำรขอรับรองกำรยกระดับคณุภำพกำรบรหิำรงำนตำมแนวทำงTQA
อยำ่งนอ้ย 1 unit

unit 1 1

2. ระดับควำมพงึพอใจของผูไ้ดรั้บบรกิำรและควำมเชือ่มั่นตำมหลักธรรมภิ
บำลตอ่กำรท ำงำนของสถำบัน ไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ  80

รอ้ยละ 80 85 90 95 100 100

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะเพือ่ปิดCompetency Gap 
ตำมพัฒนำบคุลำกรรำยบคุคล (IDP) ไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ  80 โดย
เฉลีย่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80 80

4. ระดับควำมส ำเร็จของเจำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำควำมรูแ้ละทักษะกำร
พัฒนำพืน้ทีส่งูตำมแนวทำงโครงกำรหลวง ไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ  80

รอ้ยละ 80 80 80 80 80 80

5. ระดับควำมส ำเร็จของสถำบันในกำรปรับเปลีย่นระบบกำรท ำงำนใหม้ี
ประสทิธภิำพ ใชป้ระโยชนจ์ำกทรัพยำกรอยำ่งคุม้คำ่และรวดเร็ว
ทันสมัยโดยอำศัยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไมน่อ้ยกวำ่ รอ้ยละ  80

รอ้ยละ 80 80 80 80 80 80

6. มรีะบบฐำนขอ้มลูทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำและปรับปรงุอยำ่งนอ้ย  5  ระบบ ระบบ 1 1 1 1 1 5

7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุนงำนเกีย่วกับดำ้นตำ่งประเทศ ไม่
นอ้ยกวำ่ รอ้ยละ  80

รอ้ยละ 80 80 80 80 80 80

องคก์รทีม่ธีรรมาภบิาล การพฒันาคน ระบบงานเชือ่มโยงการด าเนนิงานบนฐานความรูท้ ีป่ระสทิธภิาพ 
ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล

เป้าประสงค์

4. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาองคก์ร



1. พฒันาระบบธรรมาภบิาลในองคก์ร โดยเนน้การสง่เสรมิการสง่เสรมิการปฏบิตังิาน
ตามหลกัธรรมาภบิาล คณุธรรม และจรยิธรรมในการท างาน

2. การพฒันาบคุลากร (training development) เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้การ
พฒันาจากภายในของตนเอง self sustainable, self learningเป็นองคก์ารทีม่กีาร
พฒันาดว้ยตนเองไปสูอ่งคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. การพฒันาระบบงานทีเ่ชือ่มโยงอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพและมาตรฐาน โดย
มุง่เนน้การพฒันาระบบงานในเชงิคณุภาพ ประสทิธภิาพในการท างาน และผลงานที่
เกดิข ึน้ ท ัง้ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร ์การวางแผนพฒันาบคุลากร การก าหนด
แนวทางการปฏบิตั ิและการตดิตามและประเมนิผล ทีน่ าไปสูผ่ลลพัธก์ารด าเนนิงาน
ขององคก์ร 

4. การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยใหค้วามส าคญักบัการ
เชือ่มโยงและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารในการวางแผนการด าเนนิงานและการตดิตามประเมนิผล

5. การพฒันาและสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูก้บัตา่งประเทศ เพือ่เสรมิสรา้งความร่วมมอื
และแลกเปลีย่นการพฒันาทางวชิาการดา้นการวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูในระดบั
นานาชาต ิ

แนวทางการพฒันาทีส่ าคญั

4. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาองคก์ร (ตอ่)



โครงการ

• โครงการสง่เสรมิ
การปฏิบ ัต ิง าน
หลกัธรรมาภบิาล 
คุณธ รรม  แล ะ
จรยิธรรมในการ
ท างาน

• การปรบัปรุงและ
ยกร่างระ เบียบ
ข้ อ บ ัง ค ับ ข อ ง
สถาบนั

โครงการ

• โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เพือ่เสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพ การ
บรหิารจดัการ

• การจดัท าแผน
บรหิารงบประมาณ
และเงนิสะสมเพือ่
สรา้งรายได ้

• โครงการพฒันา
ระบบการตดิตาม
และประเมนิผล

• การพฒันาและ
ปรบัปรงุระบบและ
กระบวนการท างาน
เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานการ
บรหิารจดัการตาม
แนวทาง TQA 

โครงการ

• โครงการพฒันา
ปรบัปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

• โครงการ
ประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
วางแผนและ
พฒันาพืน้ทีส่งู

• โครงการพฒันา
ระบบการจดัการ
องคค์วามรู ้(KM)

• โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เพือ่การตดัสนิใจ

โครงการ

• โครงการพฒันา
ระบบสมรรถนะ 
(competency)

• โครงการพฒันา
บคุลากรตาม
แผนปฏบิตักิาร

• โครงการปรบัปรงุ
โครงสรา้งและ
อตัราก าลงั 

โครงการ

• โครงการเผยแพร่
พระราชกรณียกจิ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั
เกีย่วกบัผลส าเร็จ
ของโครงการหลวง
ในตา่งประเทศ

• โครงการความ
รว่มมอืทางวชิาการ
ไทย - ภฏูาน

• โครงการความ
รว่มมอืทางวชิาการ
ไทย – เมยีนมาร ์

• โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประสบการณก์าร
พฒันากบั
นานาชาติ

แผนงานและโครงการส าคญั

แผนงานที ่1

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

แผนงานที ่2

บรหิารทรพัยากรมนษุย์
และพฒันาบคุลากร

การพฒันา
ระบบงานทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

แผนงานที ่3

การพฒันาเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการ

สือ่สาร

แผนงานที ่4

สนบัสนนุงานพฒันา
เครอืขา่ยการวจิยัและ
พฒันากบันานาชาติ

แผนงานที ่5

4. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารและพฒันาองคก์ร (ตอ่)



กลไกการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์

กลไกการก ากับนโยบาย

กลไกการก ากับดูแลภายในสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะที่ปรึกษาพิเศษ

อ านาจหน้าที่            
ให้ความเห็น ค าแนะน า
และค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการและ
ผู้อ านวยการสถาบันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช
กฤษฎีกา

คณะกรรมการสถาบันฯ

คณะอนุกรรมการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์

คณะอนุกรรมการวิจยัและพัฒนา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะท างานพัฒนาบุคลากร ฯ

ก าหนดแนวนโยบายและ
แผนงานต่างๆ เกี่ยวกับ

งานวิจัยและพัฒนา

พิจารณาตรวจสอบสถาบันมี
ระบบควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การ

ตรวจสอบภายใน 

ก ากับดูแลการบริหารจัดการ 
และกลั้นกรองงบประมาณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

- โครงสร้าง
- ระเบียบ
- แผนการปฏิบัติงาน
- ระบบติดดาม
-ระบบตรวจสอบ

-ส านักวิจัย
- ส านักพัฒนา
- ส านักอ านวยการ
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์
- ส านักยุทธศาสตร์และแผน
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กลไกการเชื่อมโยง
กับภายนอก

การเชื่อมโยงกับ
โครงการหลวง

การบูรณาการ
ภายในร่วมกัน ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันก้าวสู่การด าเนินงานระยะที่ 3 โดยการสร้าง
ความเข้าใจในเป้าหมายการด าเนินงาน และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่

2. สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีเกี่ยวกับเป้าหมายของสถาบันฯ   ระยะต่อไป
3. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ (2560-2564) สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี และก าหนด

ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
4. จัดท าระบบการท างานเพื่อบูรณาการภายในสถาบันฯและบูรณาการเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานภายนอก
5. ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อปรับการ

ด าเนินงานปีต่อปี และเสนอฝ่ายนโยบายเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ระยะต่อไป 

การสร้างเครือข่ายวิจัยและ พัฒนา 
เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้กับต่างประเทศ 

การจัดการองค์ความรู้และการ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ชมุชน
บนพื้นที่สูง

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยง
ระบบฐานข้อมลูกับหน่วยงานต่างๆ

 สนับสนุนการวิจัยและพฒันางาน
โครงการหลวง 

 เชื่อมโยงความรูจ้ากโครงการหลวงให ้

เกิดประโยชน์อย่างกวา้งขวาง

 ด าเนินการขยายผลโครงการหลวง
ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่สูง

 มีแผนการถ่ายทอดแผนการผลิต
และการตลาดและแผนเย่ียมเยียน
ร่วมกับโครงการหลวง

อ านาจหน้าที่ ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา 19  ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

วิจัย + พัฒนา = การน า
ผลงานวิจัยส่งเสริมให้กับ
เกษตรกรได้น าไปใช้ประโยชน์

พัฒนา + อุทยาน
 อุทยาน + วิจัย = การศึกษา

พันธุ์ไม้และการดูแลบ ารุงรักษา
สวน การลดต้นทุนการใช้ปัจจัย
การผลิตในสวน

ผู้อ านวยการสถาบัน

26

คณะอนุขับเคลื่อนนโยบาย

จัดท าและติดตามการด าเนนิงานให้
เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติ

งานสถาบันฯ  

ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และให้

ค าปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ



การตดิตามประเมนิผล

การตดิตาม รวบรวม และสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี เพือ่ตดิตามงบประมาณทีไ่ดร้บั ผลการด าเนนิงาน และผล
การใชจ้า่ยงบประมาณ น าเสนอตอ่คณะกรรมการสถาบนั

01

การประเมนิการระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้า่ยงบประมาณใช ้
(PART) เพือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องผลลพัธ ์ผลผลติ กจิกรรมและงบประมาณ
อยา่งเป็นระบบ เสนอตอ่ส านกังบประมาณ

การประเมนิความพงึพอใจของผูร้บัใชบ้รกิารท ัง้จากงานพฒันาและงานอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์

02

03

04
ทบทวนแผนยทุธศาสตรเ์พือ่ปรบัการด าเนนิงานปีตอ่ไป และเสนอฝ่ายนโยบายเพือ่ให้
ไดข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานระยะตอ่ไป05

ประเมนิความคุม้คา่จากการด าเนนิงาน และประเมนิผลงานวจิยัทีม่ปีระโยชนใ์น
เชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม04
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