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1.การขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย 



การขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย 

- ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

- แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ฉบบัที ่12 

- นโยบายของรฐับาล 

- Thailand 4.0 

   



เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน SDGs 

Thailand 4.0 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส
ความเสมอภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ลดความเหลื่อมล ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนา 
งานวิจัยและนวัตกรรม 

นโยบาย กษ. ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

การบริหารจัดการ 
พื นที่เกษตรเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์สถาบัน การวิจัย การสนับสนนุงานโครงการหลวง และ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวง 

การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์   
เป็นแหล่งเรียนรู ้ การบริหารและพัฒนาองค์กร 

ตัวชี วัด 1. รายไดข้องเกษตรกรท่ีเกิดข้ึนจากการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละมีการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาอาชีพ 130 ลา้นบาท 
2. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โครงการหลวง 16 เรื่อง 
3. กลุ่มเขม้แข็งและมีระบบบรหิารจดัการ 29 กลุ่ม 

4. เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง ท่ียกระดบัเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 450 ราย 
5. ชุมชนสามารถก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีท ากิน และปรบัการใชป้ระโยชนท่ี์ดินตามหลกัวิชาการ 29 พ้ืนท่ี 

6. ระดับคุณธรรม/ความโปร่งใสขององค์กร ≥80% 

เป้าหมาย ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร
และรายได้พอเพียง 

ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา ระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

ลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มโอกาสแข่งขัน 

ความเชื่อมโยงเป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ 

ฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

แหล่งท่องเที่ยวดา้นเกษตรและความ
หลากหลายของพรรณไม้ที่มีคุณภาพ 

สถาบันมีประสิทธิภาพและดา้เนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ร่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรฯ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัภาคเกษตรกรด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารทรัพยากรฯ 



คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารสถาบัน 
คณะที่ปรกึษาพิเศษ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการสถาบัน 

ผอ. สวพส . 
 กรรมการและเลขานุการ

 
 
  

 

เสนอข้อมูลและรับนโยบายจากคณะกรรมการสถาบัน 
   

  
 

รองผอ. / ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา 
   

  
 ผู้อ านวยการส านักวิจัย ผู้อ านวยการส านักพัฒนา ผู้อ านวยการ 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 
 
 
  

 

หัวหน้า 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
  

 

ผู้อ านวยการ 
    ส านักอ านวยการ 
 
  

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักยุทธศาสตร์และแผน

 
 
 
  

 
รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอ
แผนและผลงาน ต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอ
แผนและผลงาน ต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอ
แผนและผลงาน ต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  

 
  

 

 รับนโยบายมาปฏิบัต ิ

 สอบทานการรายงาน
ทางการเงิน การ
ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน และการบริหาร
ความเส่ียง เสนอต่อ
คณะ กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
  

 รับนโยบายมาปฏิบัติ 
เสนอแผน ผลงาน  

  พิจารณาระเบียบและ
การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
  
 

 รับนโยบายมาปฏิบัติ เสนอแผน 
ผลงาน  ต่อคณะอนุ กรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง  

 ฝ่ายผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการ 
สถาบันสนับสนนุการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการในการก ากับดูแล
กิจการของสถาบัน (จัดท าวาระให ้
คลอบคลุมอ านาจหนา้ทีข่องคณะ 
กรรมการและตัวชีว้ัดต่างๆ) 

 
 
  

 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 

คณะอนุกรรมการ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  
 

คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ 

 
  

 

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและ
พัฒนาบุคลากร 

  
 
 
  

 

คณะอนุกรรมการ 
วิจัยและพัฒนา 

  
 
  

 

คณะอนุกรรมการ      
ด้านกฎหมาย  

    

 

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนา เจ้าหน้าที ่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 
 
 
  

 

เจ้าหน้าที ่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
  

 

เจ้าหน้าที่ส านัก 
อ านวยการ 
 
 
  

 

เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และแผน
 
 
  

 

คณะอนุกรรมการ 
วิจัยและพัฒนา 

 

คณะอนุกรรมการ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
  

 

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร/
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  

 
   

คณะท่ีปรึกษาพิเศษ 
/คณะกรรมการสถาบัน/ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 
    

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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2.งานเรง่รดัด าเนนิการแตล่ะส านกั 



ส านกั
ยทุธศาสตร ์
และแผน 

ส านกัวจิยั ส านกัพฒันา 
ส านกั

อ านวยการ 
อทุยานหลวง
ราชพฤกษ ์

1. ใหเ้รง่รดัและ
ตดิตามผลตวัชีว้ดั 
ก.พ.ร. และ
ตวัชีว้ดัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
2. ใหเ้รง่รดัการใช้

จา่ยงบประมาณ 
 

 

1. ใหเ้ชือ่มโยง
งานวจิยัและงาน
พฒันา ใหเ้กดิผล
ส าเร็จอยา่งเป็น
รปูธรรม  มกีาร
ประเมนิความส าเร็จ
ของการน าผลงาน 
วจิยัไปใชป้ระโยชน์
ในงานพฒันา 
 
2. ก าหนดโจทยว์จิยั 
    - รว่มบรูณาการ
กบั สพ เพือ่ก าหนด
และน าผลการวจิยั
ไปใช ้
    - ด าเนนิโครงการ 
วจิยัทา้ทายไทย/
นโยบายรฐับาล 
แกไ้ขปญัหาเรง่ดว่น  
 

 

1. การด าเนนิงาน 
การแกไ้ขปญัหา
การปลกูขา้วโพด
เลีย้งสตัว ์จงัหวดั
นา่น ใหด้ าเนนิการ
ตามแผน และท า
ใหเ้ป็นรปูธรรม 
 
2. สง่เสรมิและ
สนบัสนนุให้
เกษตรกรจดัท า
บญัชฟีารม์ 
 
3. เนน้การสง่เสรมิ
และพฒันาการ
เกษตรในรปูแบบที่
เป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม และมี
ความย ัง่ยนือยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

 
 

1. ปรบัปรงุระเบยีบ 
สถาบนั เพือ่ใหก้าร 
ปฏบิตัเิป็นไปดว้ย 
ความคลอ่งตวั 
 
2. เตรยีมด าเนนิการ 
ตาม พ.ร.บ.การจดั 
ซือ้จดัจา้งและการ 
บรหิารพสัดภุาครฐั 
พ.ศ. 2560 และให ้
ปรบัคูม่อื
กระบวนการจดัซือ้ 
จดัจา้งใหช้ดัเจน 
 
3. ใหส้ านกั
อ านวยการ เรง่รดั
การจดัซือ้พสัดแุละ
ครภุณัฑใ์น
ปีงบประมาณ 2560 
 
4. ใหใ้ชม้าตรการ 
การประหยดัน า้และ 
ประหยดัพลงังาน 
อยา่งตอ่เนือ่ง 

1. รว่มกบั
ส านกัวจิยัและ
ส านกัพฒันา จดั 
Farmer Merket 
 
2. จดัท า outlet 
เพือ่เป็นจดุ
จ าหนา่ยสนิคา้ 
 
3. วเิคราะหข์อ้มลู
รปูแบบการบรหิาร
จดัการรถโดยสาร
ภายในอทุยาน
หลวงราชพฤกษ ์
 
4. สรา้งสิง่ใหม่
เพือ่กระตุน้และ
ดงึดดูความสนใจ
ของนกัทอ่งเทีย่ว 
 



คนด ีระบบด ีบรหิารจดัการด ีเพือ่พฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื 


