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คํานํา 
 

รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ในชวงระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ฉบับนี้ 

จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอตอสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สําหรับประกอบการพิจารณา

นําไปใชในการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการปฏิบัติงาน ตามความมุงหมายของการประเมินในคร้ังนี้ 

คณะผูประเมินขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ที่ให 

ความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการดําเนินงานประเมินมาโดยตลอด หากมีขอเสนอแนะประการใด ที่จะ

ชวยใหการประเมินคร้ังตอไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะผูประเมินยินดีนอมรับเพื่อนําไปปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน ดวยความขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 คณะผูประเมิน 

 ธันวาคม 2562 
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สารบัญ 
 

 หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ค 

บทนาํ   1 

ตอนที่ 1  ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน)  

 ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพฒันาองคกร ตามวัตถุประสงค 

 การจัดตั้งของสถาบัน ในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561)  2 

 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  2 

 ประสิทธิผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  6 

 การพัฒนาองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในชวง 

  ระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

  การพัฒนาระบบราชการ 4.0  14 

ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  

 ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  24 

 ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัย (ป พ.ศ. 2560-2561)  24 

 ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนา 

  พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (ป พ.ศ. 2560-2561)  25 

 ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู  

  (ป พ.ศ. 2560-2561)  26 

 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร (ป พ.ศ. 2560-2561)  26 

ตอนที่ 3  ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จจากการดําเนินงานตามเปาหมายสูงสุด  

 ในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561)  27 

 ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จจากการดําเนินงานตามเปาหมายสูงสุด  27 

 ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

  (องคการมหาชน)  29 

ตอนที่ 4   ปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการภายในองคกรของสถาบันวิจัยและพฒันา 

 พื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) ในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) 

 รวมทั้งขอคดิเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับปรับปรุงและพัฒนา 

 การดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์  31 
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บทนํา 
 

 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ในชวงระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ฉบับนี้ 

จัดทําขึ้นเพ่ือใหสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนางานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งและภารกิจหลัก

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สําหรับเตรียมความพรอมกาวเขาสูองคกรที่มี

คุณภาพการบริหารจัดการเปนเลิศ ในยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเพื่อการขยายผลความสําเร็จของ

โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ตอไป โดยมีวัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้ 

1. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  

ในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งของสถาบัน 

ในชวงระยะเวลา 3 ป งบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) 

2. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

3. เพื่อถอดบทเรียนความสําเร็จจากการดําเนินงานตามเปาหมายสูงสุด รวมถึงปญหา

อุปสรรคดานการบริหารจัดการภายในองคกร ในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) 

4. เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การประเมินดําเนินการภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแตวันทําสัญญา คือ 10 พฤษภาคม 

2562 ถึง 4 มกราคม 2563 โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห

เอกสารที่เก่ียวของ รวมทั้งลงพ้ืนที่ ดังนี้   

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 10 แหง   

2. โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง จํานวน 16 แหง   

3. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อลดปญหาการปลูกฝนอยางย่ังยืน จํานวน 2 แหง   

4. โครงการรักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน จํานวน 1 แหง   

5. ศูนยการเรียนรูชุมชน (ศศช.) จํานวน 1 แหง และ   

6. อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 1 แหง  

รวมทั้งสิ้นจํานวน 31 แหง เพื่อสํารวจตามสภาพจริง สอบถาม และสัมภาษณคณะผูบริหาร

และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ตลอดจนเกษตรกรหรือผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมใชบุคลากรของสถาบัน นําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการ

วิเคราะหเน้ือหา ถอดบทเรียนและสังเคราะหขอสรุป 

ผลการประเมินสรุปไดเปน 4 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ สูง 
(องคการมหาชน) ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การพัฒนาองคกร ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งของสถาบัน 
ในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561)  

 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ในชวง

ระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) มีจุดมุ งหมายหลักเพื่อตรวจสอบการบรรลุ

วัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย

และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 2) โดยการแสดงขอเท็จจริงในดานประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และการพัฒนาองคกร ตลอดจนความสอดคลองระหวางสถานการณดําเนินงานของ

สถาบันกับนโยบายรัฐบาล และเปาหมายการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ไดแก ภาครัฐท่ีเปด

กวางและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connectedness Government) การยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง (Citizen Centric) และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance) 

ผลการประเมินแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 

1. ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

1) การดําเนินงานที่บรรลุตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
ปงบ 2559 ปงบ 2560 ปงบ 2561 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. รอยละความสาํเร็จของผลการดําเนินงานตาม

แผนงานของโครงการวิจัย 

90 99.46 90 

 

99.98 

 

90 

 

100.00 

 

2. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ

ที่สนับสนุนงานโครงการหลวง 

85 100.00 90 97.89 90 99.10 

3. รอยละการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ 85 85.33 100 100.00 100 99.64 

4. รอยละการเบิกจายตามแผนการใชจายงบประมาณ 

(การบรหิารและพัฒนาองคกร) 

100 94.22 100 95.29 100 97.40 

ที่มา: แผนปฏิบติัการประจําปและรายงานประจําป 

 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพของแผนยุทธศาสตร ในชวง

ระยะเวลา 3 ป ตามแผนงบประมาณป พ.ศ. 2559-2561 ทุกตัวชี้วัด ยกเวนรอยละการเบิกจายตาม

แผนการใชจายงบประมาณ (การบริหารและพัฒนาองคกร) 
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2) งบประมาณท่ีใชในการดาํเนินงานที่ไดรับจัดสรรในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

การจัดสรร 
งบประมาณป 2559 งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561 

แผน ผล เปรียบเทยีบ แผน ผล เปรียบเทียบ แผน ผล เปรียบเทียบ 

1. งบ

บุคลากร 

84,153,500 77,840,746.89 คงเหลือ 88,403,800 84,058,271.58 คงเหลือ 78,221,800 78,221,799.36 คงเหลือ 

2. งบ

ดําเนินงาน 

444,639,880 433,070,598 คงเหลือ 430,313,320 410,643,775.27 คงเหลือ 458,339,150 439,777,401.23 คงเหลือ 

3. งบ

ลงทุน 

37,856,920 31,680,000 คงเหลือ 17,392,880 16,167,322.40 คงเหลือ 11,252,250 11,047,262.74 คงเหลือ 

รวม 566,650,300 542,591,344.89 คงเหลือ 

(24,058,955.11) 

536,110,000 510,869,369.25 คงเหลือ 

(25,240,630.75) 

547,813,200 529,046,463.33 คงเหลือ 

(18,766,736.67) 

ที่มา: รายงานประจําป 2559-2561 และ ขอมูลจากสํานักยุทธศาสตรและแผน 

 

  การใชงบประมาณในการดําเนินงานของสถาบันในชวงระยะเวลา 3 ป ตามแผน

งบประมาณ ป พ.ศ. 2559-2561 เปนไปตามแผนจัดสรร รอยละ 100 ของการดําเนินงานตามแผน

งบประมาณท้ังหมด โดยใชงบประมาณไมเกินจากที่ไดรับจัดสรรใหในแตละงบ 

 

3) การลดขั้นตอนและลดความซ้ําซอนของการดําเนินงาน 

การดําเนนิการ 

การลดขั้นตอนและลดความซ้ําซอน 

ของการดําเนินงาน (n=21) 

มีการ

ดําเนินการ

(%) 

ตองดําเนิน 

การเพิ่ม 

(%) 

ไมทราบ 

(%) 

1. มีเครอืขายองคกร และ/หรอื ความรวมมือระหวางองคกรที่ชวย

พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการแกเกษตรกร 

95.24 4.76 - 

2. การแลกเปลี่ยนและจัดการขอมลูของพ้ืนท่ีเปาหมายรวมกัน 

ทั้งระหวางหนวยงานในองคกรและหนวยงานเครือขายอื่น 

71.43 28.57 - 

3. การทํางานเชิงรุกในการแกไขปญหาหรือสถานการณจากพื้นที่ 

หรือกลุมเปาหมายโดยไมตองรองขอ 

85.71 14.29 - 

4. การวิเคราะหขอมลูเชื่อมโยงสวนงานทุกระดับในพ้ืนที่เปาหมาย

เพื่อคนหาสาเหตุ และแกปญหาในพ้ืนที่ไดอยางทันการณและ

สามารถคาดการณผลลัพธได 

71.43 28.57 - 

5. การพัฒนาระบบการทํางานรวมกับหนวยงานเครือขายเพ่ือแกไข

ปญหาในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดแก

เกษตรกร 

95.24 4.76 - 

6. ผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสม รอบรูในงาน 

พรอมท่ีจะดําเนินโครงการและแกไขปญหาในพ้ืนที่ได 

71.43 28.57 - 
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การดําเนินการ 

การลดขั้นตอนและลดความซ้ําซอน 

ของการดําเนินงาน (n=21) 

มีการ

ดําเนินการ

(%) 

ตองดําเนิน 

การเพ่ิม 

(%) 

ไมทราบ 

(%) 

7. การใชเทคโนโลยใีนการดําเนินงานและติดตามรายงานผล 

อยางรวดเร็ว ฉับไวและตอบสนองการบูรณาการการพัฒนา 

ในพื้นที่เปาหมาย 

52.38 47.62 - 

คาเฉลี่ย 77.55 
ไมบรรลเุกณฑที่กําหนด 

(รอยละ 80) 

 

  ผลการประเมินการลดข้ันตอนและลดความซ้ําซอนของการดําเนินงานตามการรับรู

ของบุคลากรในสถาบันเฉลี่ยเทากับ รอยละ 77.55 แมวาผลการดําเนินการที่ไดจากการรวบรวมขอมูล

เชิงปริมาณในภาพรวมไมบรรลุตามเกณฑที่กําหนดรอยละ 80 แตประเด็นที่มีผลการดําเนินการเกิน

รอยละ 80 เปนประเด็นท่ีเปนกลยุทธสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทํางานในพ้ืนที่ท่ีมี

ประสิทธิภาพ สวนประเด็นที่มีการดําเนินการในระดับนอย เปนผลมาจากขอจํากัดดานพ้ืนท่ีและ

สัญญาณอินเทอรเน็ตไมครอบคลุมพื้นที่หางไกลและพื้นที่สูง ดวยเหตุนี้จึงสะทอนใหเห็นวา ผลการ

ดําเนินการลดขั้นตอนและลดความซ้ําซอนของการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการปรับปรุง

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

 

4) ความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพ่ือการดําเนินงาน 

การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล 

การประเมินความเหมาะสม 

ของการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 

เพื่อการดําเนินงาน (n=21) 

มีการ

ดําเนินการ 

(%) 

ตองดําเนิน 

การเพ่ิม 

(%) 

ไมทราบ 

(%) 

1. มีการกําหนดคาํบรรยายลักษณะงานในแตละตําแหนง ประกอบดวย 

คุณสมบัตผิูปฏิบตัิงาน หนาที่หลัก ระดับของตําแหนงในโครงสราง

ขององคกรและตัวชี้วดัสําคัญแตละตําแหนง 

76.19 23.81 - 

2. องคประกอบ/ตัวชี้วัดทีใ่ชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมีความชัดเจน และเหมาะสมกับตําแหนงงาน 

76.19 23.81 - 

3. มีโครงสรางฐานเงินคาตอบแทนและระยะเวลาที่แนชัดในการ

พิจารณาฐานเงินคาตอบแทน 

66.67 33.33 - 
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การดําเนนิงานดานทรัพยากรบุคคล 

การประเมินความเหมาะสม 

ของการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือการดําเนินงาน (n=21) 

มีการ

ดําเนินการ 

(%) 

ตองดําเนิน 

การเพิ่ม 

(%) 

ไมทราบ 

(%) 

4. มีกระบวนการรับสมัครท่ีทันทวงที เพื่อทดแทนตําแหนงท่ีวาง และ

เพื่อปองกันผลกระทบตอการใหบริการและการทํางานขององคกร 

76.19 23.81 - 

5. มีการจัดสรรสวัสดิการใหแกบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม 33.33 66.67 - 

คาเฉลี่ย 65.71 
ไมบรรลุเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 80) 

 

  ผลการประเมินความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน

เฉลี่ยเทากับรอยละ 65.71 โดยไมมีประเด็นใดมีจํานวนผูตอบเห็นวาเหมาะสมเกินรอยละ 80 ประเด็น

ท่ีบุคลากรเห็นวามีความเหมาะสมนอยท่ีสุด คือ มีการจัดสรรสวัสดิการใหแกบุคลากรเพียงพอ 

และเหมาะสม (รอยละ 33.33) เปนเพราะการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)  

เปนองคการมหาชนไดถูกจํากัดอัตรากําลังเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มิ.ย. 2560 บุคลากร

สวนใหญจึงเปนเจาหนาที่จางเหมาบริการ ทําใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)  

ไมสามารถจัดสรรสวัสดิการอยางเต็มรูปแบบใหแกบุคลากรที่เปนเจาหนาที่จางเหมาบริการได อยางไร

ก็ตาม สถาบันมีการบริหารงานที่บูรณาการพันธกิจระหวางหนวยงานไดอยางดีเยี่ยม ทุกฝายตางให

ความรวมมือกันเปนอยางดี ไมละเลยงานที่แมอาจจะไมใชหนาที่ในฝายตน จึงเกิดการระดมทรัพยากร

ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 

5) ความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามการรับรูของบุคลากร และเกษตรกร 

บุคลากร (n = 21) เกษตรกร (n = 62) 

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.36 มากที่สุด 4.20 มากที่สุด 

 

ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตามการรับรูของ บุคลากร  

และเกษตรกร ไดผลการประเมินความพึงพอใจในทุกกลุมมีคาเฉลี่ยสูงกวา 3.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 

การประเมินที่กําหนดไว 
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2. ประสิทธิผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) ในชวง

ระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน 8 ประการ มีดังน้ี 

1) สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. รอยละองคความรู

จากงานวิจัย 

และการพัฒนา 

ที่เกษตรกรนําไป 

ใชประโยชนและ 

เผยแพร (อยาง

กวางขวาง) 

≥ 60  

% 

ของงาน

ตามแผน 

100  

% 

  

- - - -  - - 

2. จํานวนผลงานวิจัย

เพ่ือสนับสนุนงาน 

โครงการหลวง 

และขยายผล 

องคความรู 

โครงการหลวง 

35  

เร่ือง 

37 

เรื่อง 

- - - -  - - 

3. จํานวนองคความรู

ในการเพ่ิมผลผลิต

และคุณภาพของ

ผลผลติเกษตร 

- - 6  

เร่ือง 

245 

เร่ือง 

6  

เรื่อง 

268 

เร่ือง 

-   

4. ระดับความสําเร็จ

ของสถาบันในการ

สนับสนุนงาน

โครงการหลวง 

- - ≥ 90  

%  

โดยเฉลี่ย 

100  

% 

  

≥ 90  

%  

โดยเฉลี่ย 

100  

% 

  

-   
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ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

5. ระดับความสําเร็จ

ในการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติ 

การเชื่อมโยง 

ระบบการเรียนรู 

การเยี่ยมเยียน 

ใหคําปรึกษา และ

ระบบการวาง

แผนการผลติและ

การตลาดรวมกับ

มูลนิธิโครงการ

หลวง 

- - ≥ 80  

% 

97.87  

% 

≥ 80  

% 

100  

% 

  

-   

6. หลักสตูรการเรียนรู

วิธีการปฏิบัติงาน

ตามแนวทาง 

โครงการหลวง 

- - 1  

หลักสตูร 

6  

หลักสตูร 

- - -  - 

 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 1 จํานวน 

6 ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร โดยภาพรวมพบวา ผลการประเมินเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

ทุกตัวชี้วัด ซึ่งการดําเนินงานสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง เปนภารกิจ

หลักของสถาบัน ดังนั้น ทุกตัวชี้วัดจึงบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับรูปธรรมในพ้ืนที่ 

ท่ีมีการดําเนินงานสอดคลองกับการจัดตั้งตามวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและ 

การพัฒนางานโครงการหลวง 
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2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. รอยละความสาํเร็จ

ของแผนชุมซน 

ที่เกิดจาก

กระบวนการ 

มีสวนรวมของ

ชุมชนกับสถาบัน 

ที่มีกิจกรรม 

ของชุมชนบรรจุ 

ในแผนของ 

องคการปกครอง

สวนทองถิ่น 

≥ 25  

% 

26.05 

% 

- - - -  - - 

2. จํานวนองคความรู/

ภูมิปญญาทองถิ่น

ไดรับการรวบรวม 

อนุรักษ วิจัยและ

พัฒนาตอยอด   

เพ่ือสรางประโยชน

ตอเศรษฐกิจชุมชน 

- - 2   

เร่ือง 

5  

เร่ือง 

2   

เรื่อง 

5 

เร่ือง 

-   

3. ชุมชนหรอืพ้ืนที่

ตนแบบดานระบบ

เกษตรนิเวศพื้นท่ีสูง

และ/หรือการอยู

อาศัยรวมกับปาไม

ไดอยางยั่งยืน 

ใน พื้นที่โครงการ

พัฒนาพื้นท่ีสูง 

แบบโครงการหลวง 

- - - - 2 

ชุมชน/

พื้นท่ี 

5 

ชุมชน/

พ้ืนที่ 

- -  
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ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

4. ชุมชนในโครงการ

พัฒนาพื้นท่ีสูง 

แบบโครงการหลวง 

สามารถกําหนด 

เขตพื้นท่ีควบคุม

การบุกรุกปา และ 

มีสวนรวมในการ

อนุรักษและพื้นฟู

สิ่งแวดลอม 

- - ≥ 50  

% 

ของชุมชน

ทั้งหมด 

100 

% 

≥ 50  

% 

ของชุมชน

ทั้งหมด 

100 

% 

-   

5. ชุมชนในโครงการ

พัฒนาพื้นท่ีสูง 

แบบโครงการหลวง 

เปนตนแบบการ

พัฒนาพื้นท่ีสูง 

แบบโครงการหลวง 

จํานวน 90 ชุมชน 

- - 15 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

15 

ชุมชน 

8  

 ชุมชน 

-   

6. ชุมชนในโครงการ

พัฒนาพื้นท่ีสูง  

แบบโครงการหลวง 

ที่มีความเขมแข็ง 

โดยสามารถจัดทาํ

แผนชมุชนและการ 

นําไปใชประโยชน

ในการขับเคลือ่น

การพัฒนาได 

- - ≥ 50  

% 

ของชุมชน

ทั้งหมด 

95.35 

% 

≥ 50  

% 

ของชุมชน

ทั้งหมด 

100 

% 

-   

 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 2 จํานวน 

6 ตัวชี้วัด พบวา มี 1 ตัวชี้วัด ที่ไมเปนไปตามเปาหมาย คือ เร่ืองชุมชนในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ

โครงการหลวงเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในป 2561 ที่กําหนดตัวชี้วัดชุมชน

ตนแบบไว 15 ชุมชน แตผลการดําเนินงานมีเพียง 8 ชุมชน อยางไรก็ตามจากการดําเนินงานของ

สถาบัน ทําใหไดรับรางวัลเลิศรัฐประจําป 2562 ไดแก ผลงานชื่อ 1) แมจริม : ชุมชนลดการเผาดวย

วิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง ไดรับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภท

สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) ระดับดี และ 2) “คนสรางปา” ตนแบบการ
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พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ โดยกระบวนการมีสวนรวมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรี

คีรีรักษ ไดรับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม 

(Effective Change) ระดับดี ซึ่งเปนผลงานท่ีสะทอนถึงความมุงมั่นและทุมเทการทํางานในการ

พัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงอยางมีประสิทธิภาพ และจะเปนตนแบบในการขยายผลไปยังชมุชนอื่นตอไป 

 

3) สงเสรมิและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพ้ืนที่สูงท่ีเหมาะสมสูชุมชน 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. จํานวนเครอืขาย

ความรวมมือดาน

การวิจัยและพัฒนา

ในระดับตาง ๆ 

≥ 7 

เครือขาย 

 

7  

เครือขาย 

 

- - - -  - - 

 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 3 จํานวน 

1 ตัวชี้วัด พบวา มีประสิทธิผลเปนไปตามตัวชี้วัด คือ เกิดเครือขายทั้งในและตางประเทศ โดยการ

ดําเนินงานในป 2559 มีลักษณะเปนการสรางเครือขายการทํางานรวมกัน สวนป 2561 มีจํานวน

เครือขายตางประเทศมากขึ้น ทั้งนี้วัตถุประสงคขอท่ี 3 นี้ จะสอดคลองกับผลการดําเนินงานใน

วัตถุประสงคขอท่ี 5 ที่เนนการทํางานดานตางประเทศมากกวา  

 

4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับ

การพัฒนาพื้นที่สูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา 

ตลอดจนเปนศนูยประสานงานและสงเสริมการดาํเนินการดังกลาว 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. มีระบบฐานขอมลู 

ที่ตอบรับการพัฒนา

และปรับปรุง  

อยางนอย 5 ระบบ 

- - 1 

ระบบ 

2 

ระบบ 

1 

ระบบ 

2 

ระบบ 

-   

  

 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 4 จํานวน 

1 ตัวชี้วัด พบวา มีประสิทธิผลบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

 



11 
 

 
 

5) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

ในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. จํานวนโครงการ 

วิจัย/เครือขาย 

ความรวมมือ 

ดานการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาพื้นท่ีสูง 

กับหนวยงานท้ัง

ภายในและ

ตางประเทศที่มี

แผนปฏิบัติรวมกัน 

- 1  

แผนงาน 

- 

 

1  

เครือขาย 

1 

เครือขาย/

โครงการ 

1 

เครือขาย 

   

2. ระดับความสําเร็จ

ของการสนับสนุน

งานเกี่ยวกับดาน

ตางประเทศ 

- 1  

แผนงาน 

≥ 80 

% 

100 

% 

≥ 80 

% 

100 

% 

   

 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 5 จํานวน 

2 ตัวชี้วัด พบวา บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้พบวา การสรางเครือขายเปนทั้งเครือขายเดิมที่มีการ

ตอยอด และการสรางเครือขายใหม รวมท้ังการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานวิชาการของ

สถาบัน โดยภาพรวมจึงบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 5 ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

6) ใหบรกิารดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนา

พ้ืนที่สูงท่ีไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. จํานวนเกษตรกร

ไดรับการพัฒนา 

และการถายทอด

ความรูตามแนวทาง 

โครงการหลวง 

75,000 

ราย 

77,685 

ราย 

72,000 

ราย 

103,414 

ราย 

74,000 

ราย 

99,948 

ราย 
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ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

2. รายไดของเกษตรกร

ที่เกิดขึ้นจาก 

การถายทอด 

องคความรูและ 

มีการนําไปใช

ประโยชนในการ

พัฒนาอาชีพ 

- 217.28 

ลานบาท 

120  

ลานบาท 

247.18 

ลานบาท 

140  

ลานบาท 

318.06 

ลานบาท 

   

 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 6 จํานวน 

2 ตัวชี้วัด พบวา โดยภาพรวมสะทอนถึงผลการดําเนินงานที่เปนรายไดที่เพ่ิมมากข้ึน และจํานวน

เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนา ซึ่งเห็นตัวแบบ/ตัวอยางของเพื่อนเกษตรกร รวมทั้งการทํางานในแบบ

ของเจาหนาที่ของโครงการหลวงและสถาบัน ทําใหผลการประเมินสะทอนถึงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดได 

 

7) สนับสนุนและดํา เนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิต ภัณฑของสินค า 

โครงการหลวง และสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง

ดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. จํานวนผลิตภัณฑ

จากการวิจัย 

และพัฒนา 

ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเพื่อใช

ประโยชนในระดับ

ชุมชน/เชิงพาณิชย 

- 4 

ผลิตภัณฑ 

6 

ผลิตภัณฑ 

7 

ผลิตภณัฑ 

2 

ผลิตภัณฑ 

7 

ผลิตภัณฑ 

   

2. จํานวนผลงานวิจัย 

ที่มีการยื่นขอจด

ทรัพยสินทางปญญา 

- 18  

รายการ 

≥ 10  

เร่ือง 

17  

รายการ 

≥ 10  

เรื่อง 

11 

รายการ 

   

 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 7 จํานวน 

2 ตัวชี้วัด พบวา โดยภาพรวมของการดําเนินงานมีประสทิธิผลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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8) จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดาน 

อ่ืน ๆ ดําเนินการบรหิารจัดการแหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้ง

เปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและการอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน

กิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

ตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร 

2559 2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2559 2560 2561 

1. รายไดของอุทยาน

หลวงราชพฤกษ 

เพิ่มขึ้น 

10 % 

ลดลง  

6.08 % 

(42.932 

ลานบาท) 

เพ่ิมขึ้น 

5 % 

เพิ่มขึ้น 

43.48 % 

(62.320 

ลานบาท) 

เพ่ิมขึ้น 

5 % 

เพ่ิมขึ้น 

1.65 % 

(63.351 

ลานบาท) 

   

2. จํานวนผูเขา 

เยี่ยมชมอุทยาน 

ราชพฤกษ 

         

จํานวนผูเขามา

เรียนรู 

เพิ่มขึ้น 

10 %  

ของทุกๆป 

เพ่ิมขึ้น 

15.43 % 

(6,231 

ราย) 

เพ่ิมขึ้น 

7 %  

ของทุกๆป 

เพิ่มขึ้น 

10.70 % 

(6,898 

ราย) 

เพ่ิมขึ้น 

7 %  

ของทุกๆป 

เพ่ิมขึ้น

17.21 % 

(8,085 

ราย) 

   

จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้น 

10 %  

ของทุกๆป 

เพ่ิมขึ้น 

7.90 % 

(809,820 

ราย) 

เพ่ิมขึ้น 

7 %  

ของทุกๆป 

เพิ่มขึ้น 

8.32 % 

(877,233 

ราย) 

เพ่ิมขึ้น 

7 %  

ของทุกๆป 

เพ่ิมขึ้น 

0.41 % 

(880,796 

ราย) 

   

3. รอยละความ 

พึงพอใจของผูมา 

ใชบริการ 

≥ 90  

% 

88.12 

% 

90  

% 

85.02 

% 

90  

% 

84.60 

% 

   

 

สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ 8 จํานวน 

3 ตัวชี้วัด พบวา โดยภาพรวมสะทอนถึงผลการดําเนินงานของ สพวส. ที่มุงพัฒนาอุทยานหลวง 

ราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู ผานแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ

และดานอื่น ๆ สงผลใหจํานวนผูท่ีเขามาเรยีนรูบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในทุกป แตตัวชี้วัดในดานรายได 

และจํานวนผูเขาเย่ียมชมที่เปนกลุมนักทองเท่ียว ซึ่งเปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได ยังไม

บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว แตมีแนวโนมวาจะสูงข้ึนทุกป 
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3. การพัฒนาองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในชวง

ระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) เปรียบเทียบกับเปาหมายการพัฒนาระบบ

ราชการ 4.0 

ท่ี 
ระบบ 

ราชการ 4.0 
การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

มิติที่ 1 ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน 

1.1 ทํางานอยาง

เปดเผย โปรงใส 

มุงเนนประโยชน

สุขของประชาชน 

บุคคลภายนอก

เขาถึงขอมูลได 

 นโยบายในการเปดเผยขอมูล 

 สวพส. มีนโยบายในการเปดเผยขอมูล มีความโปรงใส มุงเนนประโยชน

สุขของประชาชน โดยมีการดํา เ นินการเริ่มตั้ งแตการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรทั้งระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ท่ีเนนกระบวนการมีสวนรวมของ

ผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมกันระดมความคิด  

ทั้งประเด็นสถานการณปจจุบัน ปญหาอุปสรรคตลอดจนกําหนดทิศทาง

และรายละเอียดตาง ๆ ของแผนรวมกัน โดยมีการทบทวนนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินงานมีความ 

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 การปองกันความทุจรติและความโปรงใส 

สวพส. มีระบบควบคุมและสรางมาตรการในการปองกันทุจริตใน

หนวยงานที่ชัดเจน โดยมีการจัดทําประกาศ เ ร่ือง เจตจํานงการ

บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เมื่อ

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 และในป พ.ศ. 2562 มีการจัดทําคูมือ

ผลประโยชนทับซอน นอกจากนี้ยังมีการประกาศมาตรการดําเนินงานของ 

สวพส. เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรการการปองกันการทุจริต 7 มาตรการ โดยมีการติดตามประเมินผล

ของมาตรการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

 การเปดใหบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 

สวพส. มกีารจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับองคความรูตาง ๆ และเปดโอกาสให

ผูรับบริการและบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลไดทาง web site เมนู “บริการ

ประชาชน” Face Book ของสถาบัน รวมถีงการสื่อสารผาน Social 

Media ชองทางตาง ๆ  
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1.2 แบงปนขอมูล

ระหวางกัน 

สามารถ

ตรวจสอบได 

สวพส. มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศในพ้ืนที่ และมีการแบงปนขอมูลทั้ง

ระหวางสวนราชการและภายในหนวยงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลเก่ียวกับ

แผนที่รายแปลงและแผนชุมชน ซึ่งเปนขอมูลที่ทุกหนวยงานสามารถใช

ประโยชนรวมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ 

1.3 เปดกวางใหภาค

สวนอื่น ๆ เขามา

มีสวนรวมและ 

รับโอนภารกิจ 

ไปดําเนินการ

แทนได 

สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโดยอาศัยการมีสวน

รวมจากภาคีเครือขายในการดําเนินงานทั้งในลักษณะของโครงการรวมและ

การโอนภารกิจไปดําเนินการแทนได ดังนี้ 

 ภารกิจดานการวิจัย  

สวพส. ดําเนินการในการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมสําหรับใชใน

การพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยมุ งงานวิ จัยที่จะเกิดประโยชนตอเกษตรกร

เปาหมายโดยตรง มีการดําเนินการวิจัย 2 ลักษณะ คือ งานวิจัยเพื่อ

สนับสนุนงานโครงการหลวง เปนงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการ

ของมูลนิธิโครงการหลวง และงานวิจัยในพื้นที่ดําเนินงานของ สวพส. และ

พื้นที่สูงอื่น ซึ่งเปนงานวิจัยที่มุงเนนการนําองคความรูของมูลนิธิโครงการ

หลวงไปศึกษาและทดสอบรวมกับชุมชนเพ่ือปรับใชใหเหมาะสมกับ 

ภูมิสังคมของชุมชน  

 ภารกิจดานการพัฒนา  

สวพส. มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 26 

หนวยงาน โดยสวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา  

มีการจัดทําแผนแมบทเพ่ือเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางและภารกิจ

การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหเกิด

ประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการทํางานในการพัฒนาพ้ืนท่ีตาง ๆ 

6 แผน ประกอบดวย แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง แผนแมบท

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แผนแมบทโครงการขยายผล

โครงการหลวง แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ

แกปญหาเฉพาะพ้ืนที่ แผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพ่ือพระแมของ

แผนดิน” และแผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวง

และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง  
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1.4 เชื่อมโยงการ

ทํางานอยาง 

เปนเอกภาพและ

สอดคลองกัน 

 การเชื่อมโยงการทํางานดานการวิจัย 

สวพส. มีการสงเสริมความรวมมือและบูรณาการงานวิจัยบนพ้ืนที่สูง โดย

ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติ

งานวิจัยใหเปนไปในแนวเดียวกัน รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัยรวมกันเพ่ือ

สนับสนุนงานวิจัยบนพื้นที่สูงใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนดกรอบการ

วิจัยและกลุมโครงการวิจัยโดยพิจารณาจากปญหาและความตองการของ

ชุมชนในพื้นที่ นโยบายของรัฐบาล นโยบายคณะกรรมการสถาบัน และ

ทรัพยากรที่มีอยู รวมทั้งนอมนําพระราชดําริที่เก่ียวของมาเปนแนวทาง

ดําเนินงาน โดยมีการเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง

เปนเอกภาพและสอดคลองกัน     

 การเชื่อมโยงการทํางานดานการพัฒนา   

สวพส.และหนวยงานเครือขายทั้ง 26 หนวยงาน มีการทํางานอยางเปน

เอกภาพและสอดคลองกันทั้งในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับ

พื้นที่ ดังนี้    

o ระดับสวนกลาง มีคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการ

หลวง (กปส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และมี สวพส. 

เปนสํานักงานเลขานุการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาและกําหนดนโยบาย

และแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับงาน

โครงการหลวง รวมถึงพิจารณาและกําหนดแผนงาน งานโครงการ 

และกิจกรรมใหสอดคลองกับขอเสนอของมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือให

หนวยงานรัฐที่เก่ียวของรับไปดําเนินการ 

o ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัด ประกอบดวย 

ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ

ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนคระกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการประสานงานการ

ดําเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม ติดตามประเมินผลเพื่อแกไข

ปญหาและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน  

o ระดับพ้ืนท่ี มีคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน 

คณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐในระดับอําเภอ 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล และผูนําหมูบานเปน
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คณะกรรมการ ทําหนาที่สนับสนุนและรวมการดําเนินงานระดับพื้นที่  

 การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สวพส. เปนองคกรหลักในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ในพ้ืนท่ี จะทําหนาที่ติดตามกับและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

แมบทและแผนปฏิบัติ การประ จําป  รวมทั้ ง ใหคํ าปรึกษาแนะนํา  

การรวบรวมองคความรู  รับทราบปญหาและความตองการของ

กลุมเปาหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่วางไว  

1.5 จัดความสัมพันธ

เชิงโครงสราง 

ใหสอดรับกับ 

การทํางาน 

แนวระนาบ 

ในลักษณะของ

เครือขายมากกวา

ตามสายการ

บังคับบัญชา  

สวพส. มีการจัดโครงสรางภายในองคกรใหคลองตัว มีการกระจายอํานาจ

การบริหารและการตัดสินใจใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ คอนขางมาก 

กลาวคือ สวพส. มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูงมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีกํากับติดตามการ

ดําเนินงานและกลั่นกรองงานตาง ๆ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน

เฉพาะเร่ืองเปน 5 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  

คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ 

คณะอนุกรรมการโครงสรางและพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการดาน

กฏหมาย คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งชวยใหการ

บริหารงานมีความยืดหยุนและตอบสนองตอประเด็นสําคัญตาง ๆ ไดรวดเร็ว

มากขึ้น 

โครงสรางการบริหารภายใน สวพส. มีการจัดแบงสวนงานออกเปน 5 

หนวยงาน ประกอบดวย สํานักอํานวยการ สํานักยุทธศาสตรและแผน 

สํานักวิจัย สํานักพัฒนา อุทยานหลวงราชพฤกษ และหนวยตรวจสอบภายใน 

โดยผูอํานวยการ สวพส. จะมีอํานาจหนาท่ีดูแลบริหารองคกรในภาพรวมตาม

นโยบายของคณะกรรมการสถาบัน และผูอํานวยการแตละสํานักก็มีอํานาจใน

การตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ในสวนงานภายใตการกํากับดูแลของ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ โดยการดําเนินงานของสํานักตาง ๆ มีการ

เชื่อมโยงและสงตอขอมูลสารสนเทศรวมกันอยางสม่ําเสมอ ท้ังในรูปแบบของ

การประชุมอยางเปนทางการและการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันอยางไมเปน

ทางการ 

ในสวนของการบริหารจัดการในแตละสํานัก มีการแตงต้ังหัวหนางานเพ่ือ
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ดูแลแตละกลุมงานในสํานักรวมถึงมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรของ 

สวพส. เสริมสรางความเขาใจและถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไปยัง

ระดับบุคคล โดยในสวนของเจาหนาที่ปฏิบัติการในพื้นที่มีการกําหนดอํานาจ 

หนาที่ ขั้นตอนการทํางานและภาระงานอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจใน

งานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี โดยมีหัวหนาศูนยหรือหัวหนาโครงการใน

พื้นที่เปนผูกํากับดูแลและใหคําปรึกษา 

มิติที่ 2 การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

2.1 ทํางานเชิงรกุ 

มองไปขางหนา 

แกไขปญหา

และตอบสนอง

ความตองการ

ของประชาชน

โดยไมตองไดรับ

การรองขอกอน 

สวพส. ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ

ของประชาชนบนพ้ืนที่สูงและผูรับบริการ โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน

โดยใชขอมูลจากท้ังกระบวนการคนหาและรวบรวมขอมูลปญหาและความ

ตองการจากประชาชนผูรับบริการและจากการวิเคราะหสถานการณแวดลอม

และสภาพปญหาพื้นที่สูงจากแหลงขอมูลสารสนเทศของหนวยงานที่เก่ียวของ

อยางรอบดาน เพ่ือนํามาใช ในการวางแผนยุทธศาสตรและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังน้ี 

 การคนหาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชวิเคราะหความตองการ

ของกลุมเกษตรกรและผูรับบรกิาร  

โดยใชวิธีการรับฟงและดําเนินการในเชิงรกุและเชิงรบั ดังนี้ 

o การรับฟงความคดิเห็นเชิงรุก เปนการสอบถามความคิดเห็นและคนหา

ความตองการโดยตรงจากกลุมเกษตรกร ซึ่งมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่เปนตัวกลางสําคัญในการสื่อสารความตองการของเกษตรกร 

นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงและ

กลุมผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ เปนประจําทุกป และนํา

ผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ สวพส. ในดานองค

ความรู ท่ีเกษตรกรและผู รับบริการตองการไดรับการถายทอดและ

สงเสริมการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีกับเกษตรกร

โดยใชหลายหลายชองทาง รวมถึงการจัดทําคูมือการเขาชมอุทยาน

หลวงราชพฤกษ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ 

o การรับฟงความคิดเห็นในเชิงรับ มีการเปดชองทางในการรับฟงความ

คิดเห็นทั้งการแจงขอรองเรียนดวยตนเอง การจัดสงความคิดเห็นและ

ความตองการทางไปรษณีย สายตรงผูบริหาร หรือผานชองทาง social 
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media ตาง ๆ เชน ระบบแจงเร่ืองรองเรียนหรือแจงผานทางโทรศพัท 

อีเมล เว็บไซต ของ สวพส. ได โดยท่ีผานมาตั้งแตป 2560-2562 

สวพส. ยังไมเคยไดรับเรื่องรองเรียนจากผูรับบริการ  

 การวิเคราะหสถานการณแวดลอมและสภาพปญหาพ้ืนที่สู งจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศของหนวยงานที่เก่ียวของอยางรอบดาน  

เพ่ือนํามาใชในการวางแผนยุทธศาสตร โดย สวพส. ไดนําผลการศึกษา

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งปญหาและความตองการของชุมชน รวมถึงการ

วิเคราะหสถานการณแวดลอมที่เกี่ยวของกับพ้ืนท่ีสูง ซึ่งสงผลตอการ

ปรับปรุงระบบการผลิต วิถีชีวิต และการบริหารจัดการกระบวนการผลิต

บนพื้นที่สูง โดย จะนําไปใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สูง

ในแผนยุทธศาสตร 4 ป เปนการคิดวางแผนลวงหนาเพ่ือใหตอบสนองตอ

ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ตอไป 

2.2 ใชประโยชน 

จากขอมูลภาครัฐ

และระบบดิจิทัล 

ในการจัดการ

บรกิารสาธารณะ

ที่ตรงกับความ

ตองการประชาชน 

และเชื่อมโยง

ระหวางภาครัฐ

เพ่ือใหบริการได

อยางเบ็ดเสร็จ 

ในจุดเดียว 

สวพส. มีการใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลในการจัดการ

บริการที่ตรงกับความตองการของประชาชน และมีการดําเนินงานรวมกับ

ภาครฐัเพ่ือใหบริการไดอยางเบ็ดเสรจ็ในจุดเดียว ดังนี้ 

 การจัดทําแผนชุมชน  

เจาหนาที่ของ สวพส. จะรวมกับคนในชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนที่

กําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาของชุมชน โดยจัดทําแผนชุมชน 

ดวยการจัดทําเวทีชุมชน นําผลการศึกษาชุมชนมาวิเคราะหเพ่ือกําหนด

ความตองการหรือเปาหมายการพัฒนา ภายใตการสนับสนุนขอมูลและให

คําปรึกษาของหนวยงานตาง ๆ ในคณะทํางานขยายผลโครงการหลวง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาท่ี สวพส. และนักวิชาการท่ีเก่ียวของ 

ซึ่งแผนชุมชนตองจัดทําและปรับปรุงเปนประจําทุกปเพื่อนําเสนอขอตั้ง

งบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของในปตอไป 

 การสํารวจและจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน  

โดยกรมพัฒนาที่ดิน เปนกิจกรรมที่ดําเนินการกอนกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ 

เพื่อใหทราบขอบเขตและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของพื้นที่

เปาหมายวา สวนใดเปนปาที่ตองรักษาฟนฟู และสวนใดเปนพ้ืนที่
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การเกษตร รวมถึงใชในการแสดงใหทราบถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะทาง

กายภาพ และลักษณะของดิน เพื่อใชในการวางแผนผลิตและบํารุงรักษา

ตอไป 

 การจัดทําขอบเขตที่ดินรายแปลงหรือแผนที่รายแปลง 

โดยรวมกับชุมชน เจาหนาที่กรมปาไม และเจาหนาที่กรมอุทยานฯ เพ่ือ

นําไปใชวางแผนการสงเสรมิอาชีพที่เหมาะสม วางระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ประมาณการผลผลิตทางการเกษตร และประเมินผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

 การใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาพื้นท่ีสูง 

ในการวิเคราะหและตัดสินใจ การถายทอดองคความรูแกเกษตรกร  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเก็บบันทึกขอมูลตาง ๆ สําหรับ

เปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยฐานขอมูล

สารสนเทศที่สําคัญ ประกอบดวย 7 ฐานขอมูล ดัง น้ี  1) ฐานขอมูล

สารสนเทศขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง  

2) ฐานขอมูลสารสนเทศองคความรูดานการพัฒนาพื้นที่สูง  3) ฐานขอมูล

สารสนเทศดานสถานการณการผลิต การตลาด และราคาผลผลิต  

4) ฐานขอมูลสารสนเทศดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

5) ฐานขอมูลสารสนเทศดานการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของหนวยงาน 

6) ฐานขอมูลสารสนเทศดานสภาพภูมิอากาศ และ  7) ระบบสารสนเทศ

ดานการบรหิารจัดการ 

2.3 ประชาชน

สามารถใชบริการ

ภาครัฐได 

ตลอดเวลาผาน

หลากหลาย

ชองทาง

ผสมผสานกัน  

สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาประชาชนบนพ้ืนที่สูง โดยใน

สวนของการใชบริการประชาชนในพื้นที่สูงสามารถปรึกษาและขอคําแนะนํา

เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติการอยูในพ้ืนที่ไดหลากหลายชองทางท้ังการเดินทางมารับ

บริการท่ีศูนย/โครงการ การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท Line และการคนควา

ขอมูลจากฐานขอมูลองคความรูบน website หรือ Facebook ของ สวพส. 
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มิติที่ 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

3.1 ทํางานอยาง

เตรียมการณไว

ลวงหนา มีการ

วิเคราะหความ

เสี่ยง ยืดหยุน

และตอบสนอง

ตอสถานการณ

ไดอยางทันเวลา 

สวพส. มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงเปนประจําทุกป ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2559-2561) โดย

มุงเนนจดัการความเสี่ยงดานยุทธศาสตรตามที่แตละสํานักรับผิดชอบ เพื่อทํา

ใหการปฏิบัติงานบรรลตุามวัตถุประสงคของสถาบันที่กําหนดไว  

3.2 สรางนวัตกรรม

หรอืความคิด 

ริเริ่มและประยุกต

องคความรูใน

แบบสหสาขา 

วิชาเขามาใชใน

การตอบโตกับ 

โลกแหงการ

เปลี่ยนแปลง

อยางฉับพลัน 

สวพส. มีการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยให

ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการใหบริการแก

ประชาชนและการบริหารงาน สงผลใหในป พ.ศ. 2562 สวพส. ไดรับรางวัล

เลิศรัฐ 3 รางวัล ไดแก รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ไดแก ผลงาน”การ

บรกิารที่เปนเลิศ เปดโอกาสการพัฒนาอยางยั่งยืน” ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่

สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นท่ีเฉพาะ และรางวัลการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม ระดับดี จํานวน 2 ผลงาน ไดแก ผลงาน“คนสราง

ปา”ตนแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ีโดยกระบวนการมีสวนรวม โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคิริรักษ และผลงาน “แมจริม: 

ชุมชนลดการเผาดวยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง” 

3.3 เปนองคการท่ีมี

ขีดสมรรถนะสูง 

และปรับตัวเขาสู

สภาพความเปน

สํานักงานสมัยใหม

การท่ีจะเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง ตองอาศัยความสามารถในการ

บริหารยุทธศาสตรเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน โดยครอบคลุมทั้งการ

กําหนดยุทธศาสตร  การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  รวมทั้งการติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ในการบริหารยุทธศาสตรของ 

สวพส. มีการดําเนินงานโดยใชเคร่ืองมือการบริหารที่มีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่องทุกข้ันตอนของการบริหารยุทธศาสตรสงผลใหบรรลุตามเปาหมาย

และพันธกิจของแผนยุทธศาสตร ทั้งระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559) และ ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560-2561) ดังนี้ 

 การกําหนดยุทธศาสตร  

สวพส. มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT 

Analysis) การวางแผนยุทธศาสตร โดยมีการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรเพื่อ
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นําไปกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือ

นําสูวิสัยทัศน ภายใตประเด็นยุทธศาสตรแตละประเด็นมีการกําหนด

เปาประสงค  ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย รวมถึงการกําหนดกลยุทธ 

โครงการและงบประมาณ ตามลําดับและใชการบริหารความเสี่ยงเปน 

กําหนด วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่จะสงผลตอการ

บรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรที่ตั้งไว  

 การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  

สวพส. มีการใชแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) และ Balanced 

Scorecard เปนเครื่องมือในการแสดงใหบุคลากรทุกระดับเห็นความ

เชื่อมโยงของเปาประสงคแตละประการในเชิงเหตุและผล นอกจากนี้ ใช

การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) ในการแปลง

ตัวชี้วัดระดับองคกรไปสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล ทําใหบุคลากร

ทุกระดับมีสวนรวมรับผิดชอบในการดํา เนินงานที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร และยังใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของ

แตละบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร 

 การประเมินผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร  

มีการกํากับติดตามโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ 

สวพส. และการประชุมประจําเดือน 

3.4 ทําใหบุคลากร 

มีความผูกพัน 

ตอการปฏิบัติ

ราชการและ

ปฏิบัติหนาที่ได

อยางเหมาะสม

กับบทบาทของตน

สวพส. มกีารดําเนินการทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ

และปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมกับบทบาท ดังนี้ 

 การกําหนดตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการประเมินผลงาน  

มีระบุไวอยางชัดเจนในขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และประกาศ 

สวพส. วาดวยหลักเกณฑการคัดเลือกและประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สงผลใหเจาหนาที่และบุคลากร

มองเห็นเสนทางความกาวหนาของตนเองไดชัดเจน โดยบุคลากรในแตละ

ระดับที่ตองการเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนระดับตองมุงมั่นและตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่และเสนทางความกาวหนาของตน   

 การสรางแรงจูงใจและสวัสดิการ  

สวพส. ไดกําหนดแนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสราง
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ที่ 
ระบบ 

ราชการ 4.0 
การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไว โดยใหมีการพัฒนาเจาหนาท่ีและบุคลากรที่

เก่ียวของโดยการศึกษา อบรม หรือดูงาน การไปปฏิบัติการวิจัยหรืองาน

วิชาการอื่น การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่รวมทั้งที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 

และการไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการสงผลใหบุคลากรไดรับการพัฒนาให

มีความรูความสามารถและมีโอกาสกาวหนาในอาชีพตามความรูและ

ความสามารถของแตละบุคคลอยางสอดคลองกับความตองการของ

องคกร สวนในดานสวัสดิการ ในกรณีเจาหนาที่ที่ไดรับการบรรจุเบิกจาย

จากงบประมาณของสถาบันหมวดคาใชจายบุคลากร จะไดรับสวัสดิการใน

การรักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ การศึกษาบุตร การประกันชีวิตและ

ประกันอุบัติเหตุ เงินชวยเหลือกรณีถึงแกกรรม คาตอบแทนการเลิกจาง

และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวนเจาหนาที่ที่เปนสัญญาจาง

ชั่วคราวรายปจะไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการดังกลาว ซึ่งเปนไปตามระเบียบ

หรอืกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 การสรางวัฒนธรรมการทํางาน  

การปลูกฝ งศรัทธาในการทํางานเ พ่ือสนองพระราชดํ าริ ในองค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะกรรมการสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูงและผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนแบบอยางที่ดีใน

การประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาและหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 9  

ที่มุงเนนประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก รวมถึงการสรางบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมในการทํางานเปนแบบพี่นอง มีการชวยเหลือเกื้อกูล

กัน สงตอขอมูลและทํางานรวมกันโดยไมแยกสวน สงผลใหบุคลากร 

สวนใหญทั้งที่เปนสัญญาจางชั่วคราวมีความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดทํางานใน 

สวพส. และสามารถทําประโยชนใหกับพี่นองประชาชนบนพื้นท่ีสูงใหอยูดี

กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนดวย 
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ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือตรวจสอบและรายงานภาพความสําเร็จของการ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามพันธกิจของยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการ

มหาชน) ในระยะท่ี 3 เฉพาะชวงป พ.ศ. 2560-2561 และรวบรวมวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรค

ที่เกิดจากการดําเนินงานของสถาบันในแตละพันธกิจ รวมถึงขอเสนอแนะแนวทางในการปองกันและ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในชวงปดังกลาว โดยแบงขอมูลออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 

1. ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัย (ป พ.ศ. 2560-2561) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล 2560 2561 

1.  จํานวนองคความรูในการเพิ่มผลผลิตและคณุภาพ

ของผลผลติเกษตร 

6 

เร่ือง 

245 

เรื่อง 

6 

เรื่อง 

268 

เรื่อง 

  

2.  จํานวนองคความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นไดรบัการ

รวบรวม อนุรักษวิจัยและพัฒนาตอยอด เพ่ือสราง

ประโยชนตอเศรษฐกิจชุมชน 

2 

เร่ือง 

5 

เรื่อง 

2 

เรื่อง 

5 

เรื่อง 

  

3.  จํานวนผลิตภณัฑจากการวิจัยและพัฒนาความ

หลากหลายทางชีวภาพเพื่อใชประโยชนในระดับ

ชุมชน/เชิงพาณิชย 

6 

ผลิตภณัฑ 

17 

ผลิตภณัฑ 

2 

ผลิตภณัฑ 

11 

ผลิตภณัฑ 

  

4.  ชุมชนหรือพื้นท่ีตนแบบดานระบบเกษตรนิเวศ 

พื้นท่ีสูงและ/หรือการอยูอาศัยรวมกับปาไมได 

อยางย่ังยืนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวง 

- - 2 

ชุมชน/

พื้นท่ี 

8 

ชุมชน/

พื้นท่ี 

-  

 

 จากการวิเคราะหเอกสารรวมกับการสัมภาษณบุคลากรและเกษตรกรที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการวิจัย พบวา ยุทธศาสตรการวิจัยมีจุดเดนโดยสรุป คือ มีการวิจัยที่

ตอบสนองความตองการของพื้นที่/เกษตรกรอยางแทจริง และมีงานวิจัยจํานวนมากและหลากหลาย

ผลิตออกมาอยางตอเนื่อง ทั้ง ๆ ที่มีขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรวิจัยของสถาบัน แสดงใหเห็นไดอยาง

ชัดเจนวา สถาบันดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยเกิดสัมฤทธิผลอยางงดงามและเกินความ

คาดหมาย  
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2. ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการสนับสนนุงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นท่ีสูง

แบบโครงการหลวง (ป พ.ศ. 2560-2561) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล 2560 2561 

1.  ระดับความสําเร็จของสถาบันในการสนับสนนุงาน

โครงการหลวง ไมนอยกวารอยละ 90 โดยเฉลี่ย 

≥ 90 

% 

100 

% 

≥ 90 

% 

100 

% 

  

2.  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การเชื่อมโยงระบบการเรียนรู การเย่ียมเยียน 

ใหคําปรึกษา และระบบการวางแผนการผลติและ

การตลาด รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ไมนอยกวา

รอยละ 80 

≥ 80 

% 

97.87 

% 

≥ 80 

% 

100 

% 

  

3.  จํานวนเกษตรกรไดรบัการพัฒนาและการถายทอด

ความรูตามแนวทางโครงการหลวง  

72,000 

ราย 

103,414 

ราย 

74,000 

ราย 

99,948 

ราย 

  

4.  รายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถายทอด 

องคความรูและมีการนําไปใชประโยชนในการ 

พัฒนาอาชีพ  

120 

ลานบาท 

247.18 

ลานบาท 

140 

ลานบาท 

318.06 

ลานบาท 

  

5.  ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

สามารถกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมการบุกรุกปา และ 

มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม  

ไมนอยกวารอยละ 50 ของชุมชนทั้งหมด  

≥ 50 

% 

100 

% 

(3  

ชุมชน) 

≥ 50 

% 

100 

% 

(3  

ชุมชน) 

  

6. ชุมชนในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

เปนตนแบบการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

จํานวน 90 ชุมชน 

15 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

15 

ชุมชน 

8 

ชุมชน 

  

7. ชุมชนในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

ที่มีความเขมแข็ง โดยสามารถจัดทําแผนชมุชนและ

การนําไปใชประโยชนในการขับเคลื่อนการพฒันาได

ไมนอยกวารอยละ 50 ของชุมชนทั้งหมด 

≥ 50 

% 

95.35 

% 

≥ 50 

% 

87.60 

% 

  

 

จากการวิเคราะหเอกสารรวมกับการสัมภาษณบุคลากรและเกษตรกรที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

พบวา การดําเนินงานของยุทธศาสตรมีจุดเดนท่ีสําคัญ คือ สามารถบูรณาการงานทุกภาคสวน 

เขาดวยกันไดเปนอยางดี การปฏิบัติงานมีระบบแตยืดหยุน มีลักษณะฝงตัวและเกาะติดกับพื้นที่ชุมชน  

และสถาบันมีบุคลากรที่มุงมั่น อุทิศตน และมีประสบการณสูง ชวยใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

เปนไปโดยราบรื่น 
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3. ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู 

(ป พ.ศ. 2560-2561) 

ตัวชี้วัดผลการดาํเนินงาน 
2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล 2560 2561 

1.  จํานวนผูเขารับการเรียนรูและผูเขารับบรกิาร  

เพ่ิมขึ้นรอยละ 7 ของทุกป 

      

 จํานวนผูเขารับการเรียนรู 7 

% 

10.70 

% 

7 

% 

17.21 

% 

  

 จํานวนผูเขารับบรกิาร (นักทองเท่ียว) 7 

% 

8.32 

% 

7 

% 

0.41 

% 

  

2.  รายไดของอุทยานหลวงราชพฤกษ เพิ่มขึ้นรอยละ  

5 ของทุกป 

5 

% 

43.48 

% 

5 

% 

1.65 

% 

  

3.  รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบรกิาร รอยละ 90 90 

% 

85.02 

% 

90 

% 

84.60 

% 

  

 

จากการวิเคราะหเอกสารรวมกับการสัมภาษณบุคลากรและเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับ 

การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู  พบวา  

การดําเนินงานของยุทธศาสตรมีจุดเดนที่สําคัญ คือ ชวยเสริมสรางศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยว 

ไดเปนอยางดี และในปจจุบันบุคลากรหลายฝายในอุทยานหลวงราชพฤกษตางยอมรับวาอุทยานหลวง

ราชพฤกษมีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวมากกวาการเปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังเปนแหลงรายได

หลักของสถาบัน เนื่องจากสามารถสรางรายไดไดจากหลายชองทาง 

 

4. ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร (ป พ.ศ. 2560-

2561) 

ตัวชี้วัดผลการดาํเนินงาน 
2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล 2560 2561 

1.  ระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการและ 

ความเช่ือมั่นตามหลักธรรมาภิบาลตอการทํางาน

ของสถาบัน ไมนอยกวารอยละ 85 

      

 ระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการ 

ตอการทํางานของสถาบัน 

≥ 85 

% 

87.74 

% 

≥ 88 

% 

89.60 

% 

  

 ระดับความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 

ตอการทํางานของสถาบัน 

≥ 85 

% 

86.06 

% 

≥ 88 

% 

89.60 

% 

  

2.  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและกระบวนการ

ทํางานของสถาบัน 

1 

เร่ือง 

1 

เร่ือง 

1 

เร่ือง 

1 

เร่ือง 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
2560 2561 ผลการประเมิน 

แผน ผล แผน ผล 2560 2561 

3.  มีระบบสมรรถนะและเสนทางการฝกอบรมระยะ  

5 ป 

1 

แผน 

1 

แผน 

- -  - 

4.  มีหลักสูตรการเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทาง

โครงการหลวง  

1  

หลักสตูร 

1  

หลักสตูร 

- -  - 

5. มีระบบฐานขอมลูที่ไดรับการพัฒนาและปรบัปรงุ 

อยางนอย 5 ระบบ 

1 

ระบบ 

2 

ระบบ 

1  

ระบบ 

2  

ระบบ 

  

6. ระดับความสําเร็จของการสนับสนนุงานเกี่ยวกับ 

ดานตางประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80 

≥ 80 

% 

100 

% 

≥ 80 

% 

100 

% 

  

 

จากการวิเคราะหเอกสารรวมกับการสัมภาษณบุคลากรและเกษตรกรที่เก่ียวของกับ 

การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร พบวา การดําเนินงานของยุทธศาสตร

มีจุดเดนที่สําคัญ คือ ทําใหสถาบันมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง และมีการบริหารงานที่บูรณาการ 

พันธกิจระหวางหนวยงานไดอยางดีเย่ียม 

 

ตอนที่ 3  ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จจากการดําเนินงานตาม
เปาหมายสูงสุด ในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 
2559-2561) 

 

1. ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จจากการดําเนินงานตามเปาหมายสูงสุด 

สรุปกระบวนการดําเนินงานวิจัยแบบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

ไดดังนี้ 

หลักการพัฒนา หลักการทรงงาน การดําเนินงานวิจัยแบบ สวพส. 

เขาใจ  ระเบิดจากภายใน 1. เจาหนาที่ขยายผลและผูนําชุมชนคนหาองคความรู ปญหา 

และความตองการของชุมชน 

 ศึกษาขอมลูใหเปนระบบ  

 เขาใจภูมสัิงคมของชุมชน  

2. นักวิชาการสํานักวิจัยและสํานักพัฒนาเขาวิเคราะหปญหา

และความตองการของชุมชน 

เขาถึง  การมีสวนรวม 

 

3. กําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนารวมกับบุคลากรที่

เก่ียวของจนไดปญหาวิจัย 

พัฒนา  แกปญหาจากจุดเล็ก 

 ทําตามลําดับขั้น 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักการทํางานของ

โครงการหลวง 

4. ดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดองคความรูในการแกปญหา การ

ดําเนินงานวิจัยในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เปน

การปฏิบัติงานรวมกันระหวางนักวิจัย และเจาหนาที่ขยาย

ผลฯ เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประหยัดทรพัยากร และเกิดการเรียนรูของเจาหนาที่ขยาย
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หลักการพัฒนา หลักการทรงงาน การดําเนินงานวิจัยแบบ สวพส. 

 ลดขั้นตอน 

 ปดทองหลังพระ 

 เร็ว ๆ เขา 

 ชวยเขาชวยตัวเอง 

 ความเพียร 

ผลฯ ซึ่งจะทาํใหผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาไดอยางรวดเรว็ และคุมคา โดยใชพ้ืนที่เกษตรกรเปน

แปลงทดลองและเกษตรกรมีสวนรวมเก็บรวบรวมขอมลู  

 ทํางานอยางมีความสขุ 

 รูรกั สามัคค ี

5. ถายทอดความรูและพัฒนาตามเปาหมายโดยผสมผสานกับ

องคความรูของชุมชน 

 

 สรุปหลักการทํางานและการปฏิบัติงานพัฒนาแบบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงไดดังน้ี 

หลักการพัฒนา หลักการทรงงาน การดําเนินงานพัฒนาแบบ สวพส. 

เขาใจ  ศึกษาขอมลูใหเปนระบบ  

 เขาใจภูมสัิงคมของชุมชน  

 

1. คนหาผูนําชุมชน 

2. สรางความเขาใจและความเชือ่มั่นแกผูนําชมุชน 

3. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชมุชน 

เขาถึง  ระเบิดจากภายใน 

 

4. รวมกับผูนําชุมชนวิเคราะหศักยภาพปญหา และความ

ตองการของชุมชน 

 การมีสวนรวม 5. ประสานนํานักวิชาการดานท่ีชุมชนตองการเขาวิเคราะห

และกําหนดแนวทางการพัฒนา 

 แกปญหาจากจุดเล็ก 6. นําปญหาไปสูการกําหนดประเดน็การวิจัยของพ้ืนที่และ 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนา  ทําตามลําดับขั้น 

 

7. ถายทอดองคความรูแกผูนําชมุชนและเกษตรกร 

 เจาหนาที่ขยายผลโครงการหลวงเรยีนรูองคความรูจาก

นักวิชาการผูเชี่ยวชาญและนําไปถายทอดแก เกษตรกร

หรือชุมชน สาํหรับองคความรูที่ไมยุงยาก  

 นักวิชาการผูเชี่ยวชาญจัดทําโปรแกรมการอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและติดตามให 

คําแนะนํา 

 จัดการเรียนรูใหแกเกษตรกรและชุมชนโดยการไป

เรียนรูจากโครงการหลวง หรอืประสานนักวิชาการ 

ผูเชี่ยวชาญของโครงการหลวงใหเขาอบรมหรือให

คําแนะนํา 

 8. สงเสริมอาชีพแกผูนําเกษตรกรใหประสบความสําเร็จ 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักการทํางานแบบครบ

วงจรของโครงการหลวง 

 ความเพียร 

9. ขยายการพัฒนาไปสูประชาชนอื่นรวมถึงการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม 

 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด การสงเสริมอาชีพตาม

แนวทางโครงการหลวง ยึดหลักการตลาดนําการผลิต 
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หลักการพัฒนา หลักการทรงงาน การดําเนินงานพัฒนาแบบ สวพส. 

 ทํางานอยางมีความสุข 

 รูรัก สามัคคี 

 

 จัดการเพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาหรือ

ผลิตภัณฑตาง ๆ โดยมตีลาดรองรบั ตั้งแตการศึกษา

ความตองการของตลาด การเจรจาตอรองกับตลาดกอน

ปลูก การวางแผนการผลิต การประมาณการผลผลติ 

การเจรจากอนสงมอบผลผลติ การรวบรวมผลผลิตและ

ควบคุมคุณภาพ และการสงมอบผลผลิต 

 

 สรุปหลักการทํางานและการปฏิบัติงานสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในอุทยานหลวง 

ราชพฤกษ ไดดังนี้ 

หลักการพัฒนา หลักการทรงงาน 
การดําเนินงานสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู 

ในอุทยานหลวงราชพฤกษ 

เขาใจ  ศึกษาขอมลูใหเปนระบบ  

 เขาใจภูมสัิงคมของชุมชน  

1. ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายทั้งเกษตรกรและ

ผูรับบริการ  

เขาถึง  การมีสวนรวม 

 ยึดประโยชนสวนรวม 

 

2.  พิจารณาตนทุนเดิม 

 องคความรู/ผลผลติจากงานวิจัยและพัฒนา 

 ความรูและความสามารถของบุคลากร 

 ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เครือขายความรวมมือ 

พัฒนา 

 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 ทํางานอยางมีความสขุ 

 รูรัก สามัคคี 

 สืบสาน รกัษา ตอยอด      

และจิตอาสา 

3. ออกแบบกระบวนการและการถายทอดความรูและใหบริการ 

4. ประเมนิผลการดําเนินงาน 

5. นําผลประเมินมาใชปรับปรุงการดําเนนิงาน 

 

2. ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องคการมหาชน) 

1) ดานผูบริหารองคกร เน่ืองจาก สวพส. เปนองคการมหาชนที่มีระบบการสรรหา

ผูบริหารแบบระบบเปดจึงสามารถสรรหาผูบริหารท้ังระดับผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการ

สํานักที่มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณท้ังดานการบริหาร ดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

และการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

2) ดานโครงสรางของสถาบัน สวพส. มีจุดเดนในดานโครงสราง 2 ประการ ไดแก 

ประการที่หนึ่ง เปนโครงสรางที่ออกแบบใหเกิดการมีสวนรวมสูง พิจารณาจากองคประกอบและ

วิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารแตละฝาย และประการที่สอง เปนโครงสรางที่ออกแบบ

ตอบสนองตามพันธกิจหลักของ สวพส. โดยพิจารณาจากการแบงสวนงานออกเปน 5 สวนงาน โดยมี
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อนุกรรมการที่เก่ียวของกับประเด็นตาง ๆ ชวยกํากับดูแลสวนงานตาง ๆ รวมถึงกลั่นกรองงานตาง ๆ 

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน สงผลใหการบริหารงานมีความยืดหยุนและตอบสนองตอประเด็น

สําคัญตาง ๆ ไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 

3) ดานเครือขายการทํางาน สวพส. มีการดําเนินงานสานพลังรวมกับหนวยงานภาครัฐ

และสวนงานอื่น ๆ ในสังคม ในลักษณะของความรวมมือกันอยางแทจริง (Collaboration) โดยการ

จัดระบบใหมีการจัดทําแผนแมบทรวมกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของในการแกปญหาและพัฒนา

โดยยึดพ้ืนท่ีเปนฐานแบบบูรณาการ (Integrated Area-based Development) 

4) ดานการบริหารจัดการองคกร สวพส. มีการพัฒนาการบริหารองคกรอยางตอเนื่อง

เพ่ือมุงสูความเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง โดยใชเคร่ืองมือในการบริหารยุทธศาสตรที่หลากหลายและ

มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเห็นความสําคัญของการพัฒนาองคกรสูการเปนระบบราชการ 4.0 โดย

เริ่มจากการนําแนวทาง TQA เขามาใชในการพัฒนาองคกรในยุทธศาสตรระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-

2564) และพัฒนาองคกรเพื่อเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) จนไดรบัผลการประเมินในป 2562 อยูในระดับดี 

5) ดานระบบและกลไกการทํางานในพื้นที่ สวพส. ไดออกแบบระบบการทํางานในพื้นที่

ตามหลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา”  

โดยการจัดสรรเจาหนาที่ท่ีมีคุณวุฒิ/ความถนัดตรงสายงาน มีความรูและเขาใจวัฒนธรรมของชุมชน  

พูดภาษาเดียวกับคนในชุมชน ใฝรู เปดใจ และมีจิตอาสา ทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Change Leader) เขาไปประจําอยูในพื้นท่ีเพ่ือทํางานรวมกับชุมชนแบบเกาะติด และมีการสรางผูนํา

เกษตรกร เพ่ือเปน Change Agent และเปนแบบอยางแกคนในชุมชน 

6) ดานการพัฒนาบุคลากร สวพส. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผูบริหารเปนแบบอยางในการประพฤติและปฏิบัติตน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ 

ประชุม และถายทอดแนวคิดแนวปฏิบัติตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 9 อยางตอเน่ือง นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้ง Core Competencies และ 

Functional Competencies ในรปูแบบตาง ๆ 

7) ดานการพัฒนานวัตกรรม สวพส. มีการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการอยางตอเนื่อง 

โดยใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการใหบริการแกประชาชนและการ

บริหารงานแบบมีสวนรวม สงผลใหในป พ.ศ. 2562 สวพส. ไดรับรางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล ซึ่งสามารถ

ใชเปนกระบวนการทํางานตนแบบในการเทียบเคียง (Benchmarking) เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน

ดานการบริการและการบริหารงานแบบมีสวนรวมใหกับศูนย/โครงการอ่ืนที่มีลักษณะคลายกันได 
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ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการภายในองคกรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในชวง
ระยะเวลา 3 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2559-2561) รวมทั้ง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 

วัตถุประสงคของการจดัตั้งสถาบัน ขอท่ี 1 

สงเสริม สนับสนนุการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ขาดระบบจัดเก็บและประมวลองคความรู 

จากการวิจัยเพื่อนําไปใชสนับสนุนงานของ

โครงการหลวง 

2. โจทยวิจัยมีมากมาย แปรไปตามสถานการณ

และความตองการชองเกษตรกรในพื้นที่ 

สถาบันไมสามารถสนับสนนุใหเกิดงานวิจัยได

อยางครอบคลุมทุกประเด็นปญหา จึงทําใหเกิด

ชองวางของการวิจัยบางประการ 

1. เนื่องจาก สวพส. มีงานวิจัยจํานวนมาก 

งานวิจัยหลายเรื่องมีผลเชื่อมโยงกัน สนับสนุน

ซึ่งกันและกัน จึงจะเปนประโยชนมากหากมี

การสังเคราะหผลการวิจัยเหลานั้นใหอยูในรูปที่

เขาใจงายและเผยแพรอยูในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสรางชองทางการเขาถึงใหแก

เกษตรกรที่เปนกลุมเปาหมายสําคัญของการ

ดําเนินงานวิจัย เพราะจะทําใหเกิดการเขาใช

งานไดในวงกวาง รวมทั้งสามารถนําไปใช

สนับสนุนงานโครงการหลวงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. กําหนดกลุมเรื่องหรือประเด็นการวิจัยเพิ่มเติม

ในเรื่องของการวิจัยทางการตลาด โลจิสติกส 

เพ่ือปองกันความเสี่ยง ลดความสูญเสียของ

ผลผลิต และลดคาใชจายในการขนสง 

นอกจากนี้คือเรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ 

เนื่องจากการชวยใหเกษตรกรสามารถรักษา 

และขยายพันธุพืชเองไดจะทําใหเกิดความยั่งยืน

ในการประกอบอาชีพและเกิดความมั่นคงทาง

อาหารตอไป ทั้งน้ีการกําหนดขอบเขตประเด็น

การวิจัยจะตองเรียงลําดับความสําคัญของ

ประเด็นการวิจัย และขึ้นอยูกับความตองการ

ของกลุมเกษตรกรเปนหลัก 
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วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ขอที่ 2 

สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น 

ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. องคความรูเพื่อใชในการยกระดับหรือปรบัปรงุ

กระบวนการบริหารหรือกระบวนการทํางาน

ของศนูย/พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง

ยังมีไมเพียงพอ 

2. การแสวงหารายไดแมไมใชพันธกิจสําคัญของ

สถาบัน แตก็เปนชองทางเสริมสรางใหสถาบัน

เกิดความมั่นคงและเติบโตไดในอนาคต ซึ่งการ

ตอยอดเพื่อสรางมลูคาเพ่ิมใหแกผลงานวิจัย 

ยังอยูในระดับนอย 

1. สวพส. ควรนําแนวคิดการเทียบเคยีง 

(Benchmark) มาปรับใช เพ่ือเปนการยกระดับ

การดําเนินงาน ทั้งการเรียนรูเปรยีบเทียบการ

ดําเนินงานกับหนวยหรือพ้ืนท่ีตนแบบในการ

ทํางาน และการเรียนรูเปรียบเทียบการ

ดําเนินงานระหวางศูนย/พ้ืนท่ี ดวยกันเอง

ภายใน สวพส. โดยสามารถใชโครงการ/ผลงาน 

ที่ไดรับรางวัลเลิศรัฐในป 2562 ทั้ง 3 รางวัล

เปนโครงการ/พ้ืนท่ีตนแบบในการนําไป 

Benchmark กระบวนการทํางานสําคัญกับ

โครงการ/พ้ืนที่ท่ีมีบริบทหรือวัตถุประสงค

เดียวกันได นอกจากนี้ ควรมีการจัดการความรู

เก่ียวกับการประยุกตใชเครื่องมือทางการ

บริหาร และการดําเนินงานจากโครงการ/พื้นท่ี

ตนแบบ มาจัดหมวดหมูความรูเพื่อใหหนวยงาน

ตาง ๆ เขามาศึกษาและนําไปปรบัปรุงการ

ดําเนินงานในหนวยงานตอไป 

2. สวพส. ควรเพ่ิมการใหความสําคัญกับการ 

สรางมูลคาเพ่ิมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

รวบรวมและเก็บรักษา เสริมสรางและรกัษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนรักษาคุณคาของ

ความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง โดย

การใชประโยชนจากผลงานวิจัยในการตอยอด

เพ่ือชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑของ

ชุมชน  
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วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ขอท่ี 3 

สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน

ของรัฐและสถาบันการศึกษาที่ เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสม 

สูชุมชน 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการ

การศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอด

ขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูง สวนใหญเปน

ความรวมมือในรปูแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน 

การเขารวมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานหรือ

ฝกอบรมท้ังในและตางประเทศ สวนความรวมมือ

ในรูปแบบการรวมผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมมี

จํานวนคอนขางนอย 

การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยกับ

หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ สวพส. 

ควรยกระดับความรวมมือดานการวิจัยโดยเฉพาะ

ประเด็นการสรางสรรคนวัตกรรมกับหนวยงานใน

ประเทศและนานาชาติ โดยอาจเปนกิจกรรม

เสนอขอรบัการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือเปน

ชองทางสรางรายไดใหแกสถาบันไดอีกทางหนึ่ง 

หรอืกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักวิจัย เพ่ือเปดโลก

ทัศนใหม ๆ ใหแกนักวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะ

การแลกเปลี่ยนกับหนวยงานระหวางประเทศ 

จากนั้นควรจัดใหมีการรวมกันสรุปองคความรู

และขอจํากัดหรือแนวทางนําไปปรับใชใหแกกลุม

เกษตรกรหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือ

ศึกษาดูงานทุกคร้ัง เพื่อเปนฐานใหกับการจัดการ

ความรูของสถาบันอยางเปนระบบตอไป 

 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ขอท่ี 4 

จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่

สูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา ตลอดจน

เปนศนูยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. การนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการยังมีขอจํากัด แมวาปจจุบัน 

สวพส. มีการนาํระบบเทคโนโลยีมาใชบริการ

ประชาชนในพื้นที่ แตการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใชในการบริการประชาชน มีขอจํากัด

1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสังเคราะห

ผลการวิจัยสูเกษตรกรในรูปแบบที่เขาใจงาย

และเผยแพรสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา

พื้นที่สูง ใหเหมาะสมกับบรบิทของแตละพ้ืนที่
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ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เพราะบนพ้ืนที่สูง อาจไมมีสัญญาณ Wifi 

สงผลใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไมไดใช

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางานในพื้นที่

อยางเปนรปูธรรมและตอเนื่องเทาที่ควร 

2. การดําเนินการจัดการความรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาพ้ืนที่สูงอยางครบวงจรยังไมตอเนื่อง 

ขาดการจัดการขอมูลท่ีมีขนาดใหญและ

หลากหลาย (Big Data) เพ่ือเผยแพรและสง

ตอองคความรูอยางยั่งยืน 

3. การบรหิารจัดการงานเผยแพรขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนงานโครงการ

หลวงเกิดความชะงัก เนื่องจากขาดแคลน

บุคลากร ไมสามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรได 

จากการท่ีกรอบอัตรากําลังถูกจํากัด เนื่องจาก

มติ ครม. วันท่ี 20 มิ.ย. 2560 

ทั้งแบบออนไลน (online) และแบบออฟไลน 

(offline) 

2. ควรสนับสนุนใหมีการศึกษาเกี่ยวกับ Big Data 

เพ่ือนํามาใชในการจัดเก็บขอมูลการวิจัยและ

พัฒนา รวมถึงขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับพื้นท่ีสูง

รวมกับหนวยงานเครือขายและเชื่อมตอขอมูล

ในลักษณะบูรณาการ รวมถึงจัดวางระบบเฝา

ระวังระบบเครือขาย (Network monitoring 

System) เพ่ือเฝาดูระบบใหพรอมดําเนินการ

และแกไขเหตุการณไมปกติไดทันที สามารถ

เขาถึงและนําขอมูลไปใชในงานพัฒนาได

โดยสะดวก ทุกเวลา และสถานท่ี 

3. ควรมีการจัดการความรูจากผลการศึกษา 

คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและ

สารสนเทศ โดยการถายทอดองคความรูจาก

ผลการวิจัยและจากการปฏิบัติงาน ระหวาง

บุคลากรในการปฏิบัติงาน และบุคลากรสู 

กลุมเกษตรกร ใหสามารถพึ่งตนเองจาก

ฐานความรูของงานวิจัยไดอยางย่ังยืน โดยการ

บันทึกองคความรูอยางสม่ําเสมอ และบันทึก

รองรอยผลการปฏิบัติงานและหมั่นฝกการ

เขียนความรูในเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในการถายทอดองค

ความรู และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเอง

จากการเรียนรูประสบการณ 

4. พื้นที่รับผิดชอบของสถาบันมีการขยายเพิ่มขึ้น

ทุกป สงผลใหกําลังคนผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

ไมเพียงพอ ทั้งนี้ดวยขอจํากัดของระเบียบ

กฎหมายการบริหารจัดการองคการมหาชน  

จึงควรหาชองทางการเสริมกําลังคนในพ้ืนที่ 

ใหเพ่ิมข้ึน โดยอาจใชเกษตรกรแกนนําหรือ
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ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เกษตรกรท่ีมีความรูความสามารถเปนเกษตรกร

ตนแบบปฏิบัติงานแทนในฐานะเจาหนาที่หรือ

บุคลากรคนหนึ่งของสถาบัน เพราะเกษตรกร

เปนคนในพื้นท่ี สามารถทําความเขาใจบริบท

ของพ้ืนที่ ประสานความรวมมือกับกลุม

เกษตรกรดวยกัน และเรยีนรูงานไดเรว็กวา

บุคลากรใหม 

 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ขอท่ี 5 

รวมมือและแลกเปล่ียนการพฒันาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

การเผยแพรองคความรูในการแลกเปลี่ยน 

การพัฒนาทางวิชาการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ในระดับนานาชาติ สวนใหญเปนรูปแบบการศกึษา

ดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

ซึ่งเปนแลกเปลี่ยนเรียนรูในเฉพาะกลุม 

1. สวพส. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในดานพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและ

พัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับนานาชาติอยางเปน

รูปธรรม โดยมีการการจัดทําสารสนเทศทั้งใน

รูปแบบ online โดยเผยแพรใน website   

และ offine ในรูปแบบแอปพลิเคชันสําหรบั

บุคคลท่ีอยูในพื้นที่หางไกลที่ไมสามารถเขาถึง

สัญญาณอินเทอรเน็ต เพื่อใหเจาหนาท่ีโครงการ 

เกษตรกรในพ้ืนที่ ไดเรียนรูรวมกัน และเปน 

การขยายองคความรูอยางครอบคลุม 

2. สวพส. ควรมีการบริหารจัดการองคความรู 

(KM) จากนักวิจัย เจาหนาที่โครงการ และผูนํา

เกษตรกรที่ไปพัฒนาศึกษาดูงานตางประเทศ 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือเปนการขยาย

ฐานองคความรู หรืออาจนําองคความรูที่ไดรับ

ไปพัฒนาจนไดแนวปฏิบัติท่ีดีมาเปนแบบอยาง

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติที่ดีใหกับสมาชิกไดเรียนรู

รวมกัน 
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วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ขอที่ 6 

ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงท่ีได

จากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ขาดการจัดการความรูที่มีอยูของเจาหนาที่

ปฏิบัติการในพ้ืนที่ เพ่ือสงตอไปยังเกษตรกร

อยางทันเวลาและเขาถึงไดงาย 

2. ขาดการจัดการความรูจากงานวิจัย เพ่ือ

ถายทอดสูกลุมเกษตรกรใหสามารถพ่ึงตนเอง

จากฐานความรูของงานวิจัยไดอยางย่ังยืน 

3. การคิดคนและแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรม

ในการใหบริการแกประชาชนท่ีกอใหเกิด

ผลกระทบสูงยังมีจํากัดเฉพาะบางพ้ืนที่ 

1. สวพส. ควรมีการจัดการความรูท่ีมีอยูใน

เจาหนาที่ปฏิบัติการ เนื่องจากความรูสวนใหญ

อยูในตัวบุคคล ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ 

เกษตรจึงตองใชวิธีในการสอบถามกับเจาหนาที่

เทานั้น ซึ่งกอเกิดความลาชาในการแกปญหา 

ดังนั้น หรือใชแนวทางดึงศักยภาพของบุคคล 

ในพื้นที่มาใชใหคุมคา หากสถาบันสรางตนแบบ

เกษตรกรซึ่งมีลักษณะเปนนักพัฒนา แลวให

กลุมคนเหลานี้เปนผูประสานงาน และสราง

ความตระหนักในจุดมุงหมายดานตาง ๆ ของ

สถาบันใหแกเพ่ือนเกษตรกร ขอมูลตาง ๆ จาก

สถาบันยอมเขาถึงและแพรขยายในวงกวางได

ดีกวา สงผลใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

2. การนําองคความรูจากการวิจัยไปใชถายทอดสู

เกษตรกร ควรจะตองมีการลดทอนขอมูลและ

ยอยเรื่องยากใหกลายเปนสารสนเทศที่เขาใจได

งายกอน เนื่องจากองคความรูจากการวิจัยบาง

เร่ืองยากแกการทําความเขาใจ หรือบางสวน

เปนสิ่งที่เกษตรกรไมจําเปนตองรู และควรมี 

การบันทึกองคความรูที่อยูในรูปที่เขาใจงาย

ดังกลาวไวเพ่ือใชแจกจายเผยแพรสูเกษตร 

กลุมอ่ืน ๆ หรือรุนอ่ืน ๆ ตอไป อันจะเปนการ

ชวยประหยัดทรัพยากรบุคคล เวลา และ

แรงงานท่ีจะใชในการถายทอดองคความรูได 

3. การพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการแก

ประชาชนโดยการประสานความรวมมือกับ

หนวยงานภาคีเครือขาย สวพส. ควรพิจารณา
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ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

การนําแนวทางการจัดใหมีหองปฏิบัติการ

นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation 

Lab) โดยการประยุกตแนวคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ซึ่งเนนผูใชบรกิารเปน

สําคัญและอาศัยการสานพลังความรวมมือ 

(collaboration) กับทุกภาคสวนซึ่งเปนจุดเดน

ของ สวพส. เพ่ือคิดคนและสรางนวัตกรรมการ

บริการรวมกัน โดยผานกระบวนการทดลองใน

หองปฏิบัติการออกแบบ (design lab) ซึ่ง 

คือพ้ืนที่ศูนย/โครงการขยายผลโครงการหลวง 

ที่ สวพส. ดําเนินการและมีเจาหนาท่ีประจํา

พ้ืนที ่เพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานการวาง 

นโยบายสาธารณะและการสงมอบบริการ 

ใหแกประชาชน 

 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ขอท่ี 7 

สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวง และสินคา

ในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังดําเนินการใหมี การจด

ทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

การสนบัสนุนใหไดรบัการรบัรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคา 

ในโครงการ และผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจด

ทรัพยสินทางปญญาของสถาบันจากหนวยงานใน

ตางประเทศนั้น ยังไมเห็นผลสะทอนของการ

ไดรับการรับรองและมีการยื่นขอจดทรัพยสิน 

ทางปญญาในผลงานวิจัยมากนัก ซึ่งสวนใหญ 

เปนเพียงรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ จดทะเบียน

สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสิน 

ทางปญญาของหนวยงานในประเทศเทานั้น 

สวพส.ควรมีการสงเสริม สนับสนุนระบบการ

บริหารจัดการที่เอื้อตอการย่ืนขอรับรองมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ ดังน้ี 

1. สรางทีมในหนวยงานการบริหารจัดการดาน

การดําเนินงานเกี่ยวกับการยื่นขอรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

เคร่ืองหมายการคาและทรัพยสินทางปญญา 

จากหนวยงานตางประเทศขึ้น เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเฉพาะสวน  

2. ดําเนินการรวมกันพิจารณาหรือโหวตผลิตภัณฑ
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ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

หรือผลงานวิจัยที่โดดเดน ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมหรือมีคุณสมบัติพิเศษตอการย่ืน 

ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ การจดทะเบียน

สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสิน 

ทางปญญา จากหนวยงานตางประเทศ โดยใช

ความรวมมือจากเกษตรกรผูผลิตและทีมของ

การบริหารจัดการดานการรับรองผลิตภัณฑ

โดยเฉพาะ  

3. จัดการความรูเก่ียวกับกระบวนการ การเตรียม

ความพรอมของผลิตภัณฑเพื่อการยื่นขอ การ

ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ จดทะเบียน

สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทาง

ปญญา ใหกับเกษตรกรมากขึ้น โดยเฉพาะการ

ดําเนินการยื่นขอจากหนวยงานในตางประเทศ 

ทั้งในดานความรูพื้นฐานของกระบวนการ 

ระยะเวลาการดําเนินการตั้งแตตนจนถึงทราบ

ผลกการยื่นขอจากหนวยงานในตางประเทศ 

 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ขอที่ 8 

จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่น ๆ ดําเนินการ

บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนย

เรียนรูทางการเกษตรและการอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการ

ตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. การพัฒนาศักยภาพการเปนแหลงเรยีนรูอยูใน

ระหวางกอตัวและพัฒนา ยังไมสามารถ

ดําเนินงานไดเต็มตามศักยภาพ 

2. ขาดการประเมินความรูที่ผูรบับริการไดรับจาก

แหลงเรยีนรู อยางทันทวงที 

3. ขาดการพัฒนาบุคลากรดานพฤกษศาสตร 

การพัฒนาพันธุพืช ดานการประชาสัมพันธ 

1. อุทยานหลวงราชพฤกษควรไดรับการพัฒนา

ศักยภาพการเปนแหลงเรยีนรูใหมากขึ้น เพ่ือ 

ใหตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน

และพันธกิจของยุทธศาสตรของสถาบัน เชน 

การเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีเปนนักจัดกิจกรรม 

ซึ่งกรองและยอยความรูเปน เพ่ือเชื่อมโยง 

องคความรูและถายทอดสูกลุมเปาหมายได
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ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

และการตลาด ทําใหขาดโอกาสในการพัฒนา

ความโดดเดนของการเปนแหลงทองเที่ยว 

อยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

2. สพวส. ควรมีการประเมินความรูที่ผูรับบริการ

ไดรับจากแหลงเรียนรูภายในอุทยาน ภายหลัง

การเขาใชบริการ เพ่ือนาํขอมูลมาใชพัฒนา

ศักยภาพการเปนแหลงเรยีนรูของอุทยาน

หลวงราชพฤกษตอไป 

3. ควรเพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตร

และการพัฒนาพันธุพืช หรือพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรภายใน เพื่อรองรับการบริหาร

จัดการพรรณไมที่จะเพ่ิมจํานวนและความ

หลากหลายชองชนิดพันธุมากขึ้นในอนาคต 

4. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ

ประชาสัมพันธและการตลาด เนื่องจาก

สถานการณการทองเที่ยวในเขตจังหวัด

เชียงใหม ยังคงมีความไมแนนอน ไมอาจ

คาดการณได การประชาสัมพันธและการทาํ

การตลาดจะชวยสรางความโดดเดนใหแก

อุทยานหลวงราชพฤกษ ซึ่งนาที่จะตองมี

เอกลักษณแตกตางจากสวนพฤกษศาสตรอ่ืน ๆ 
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Introduction 
 

 This report on assessing the operational outcomes for developing 
and improving the operational system of Highland Research and 
Development Institute (Public Organization) in the three year period 
(2016-2018) was created to provide information for improving and 
developing the operation along the objectives and missions of the 
Highland Research and Development Institute (Public Organization) to 
step up towards the organization with excellent administration for 4.0 
Thailand including to top up on the success of the Royal Project and other 
highland development projects along the following evaluative objectives: 

1. To assess the operational outcomes of Highland Research and 
Development Institute (Public Organization) in the aspects of efficiency, 
effectiveness, and organizational development along the objectives of 
setting up the HRDI for the three-year period of 2016-2018 fiscal years 

2. To assess the success of the strategy of Highland Research and 
Development Institute (Public Organization) for the 3rd period (1917-
1921)  

3. To extract the lesson learned on the success of the operation 
along the ultimate goals including the problems and obstacles 
encountered in running the organizational administration and 
management during the three-year period of 2016-18 fiscal years  

4. To provide policy comments and recommendations for 
improving and developing the operation of HRDI to assure its 
effectiveness and achievement 

The assessment of the operation during the eight-month period 
beginning from the project contract date starting from May10, 2019 to 
January 4, 2020, via the collection of quantitative and qualitative 
information from the related literature review and field operation at the 
sites as follows:   

1. Ten Royal Project development centers   
2. Sixteen highland development projects along the Royal Project 

frameworkง   
3. Two projects extended from the Royal Project to sustainably 

reduce the problems on opium growing   
4. One project on water maintenance to donate to Mother of the 

Land  
5. One community learning center (CLC)      
6. The Rajapruek Royal Park  
There were 31 projects altogether to be monitored and evaluated to 

survey the existing conditions, ask questions, and interview 
administrators and  personnel of Highland Research and Development 
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Institute (Public Organization) including the farmers, service customers, 
and stake holders who were not personnel of HRDI. The acquired 
quantitative data were then analyzed with basic statistics including 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and qualitative 
analysis via content analysis, lesson extraction, and conclusive synthesis. 

Results had come up in 4 parts as follows: 
 

 

Part 1:  Operational Outcomes of Highland Research 
and Development Institute (Public Organization) 
in Terms of Effectiveness, Efficiency, and 
Organizational Development along the Objectives 
setting up HRDI during 3rd Period - 2016-18 
Fiscal Year   

 
The operational assessment on Highland Research and 

Development Institute (Public Organization)  during 3rd Period 3 - 2016-
18 Fiscal Year was mainly aimed at evaluating the objectives of setting 
up the Highland Research and Development Institute (Public 
Organization) along the Royal Decree for setting up the Institute in 2005 
and the 2nd version concerning the Institute by providing information on 
efficiency, effectiveness, and organizational development as well as the 
congruency between the operational conditions of HRDI and government 
policy and goals for being upgrade into 3 aspects of Government 4.0 - 
Open and Connectedness Government, Citizen Centric, and Smart and 
High Performance. Evaluative results had come up in 3 parts as follows: 

 
1. Effectiveness of the Operation of Highland Research and 

Development Institute (Public Organization)  
 
1) The operations that had been carried out and achieved along 

the qualitative Indicators of the strategic plans   
 

Qualitative Indicators 
2016 Fiscal Year 2017 Fiscal Year 2018 Fiscal Year 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 
1. Percentage of success of 

the operation along the 
research project plan 

90% 99.46% 90% 
 

99.98% 
 

90% 
 

100% 
 

2. Percentage of success of 
the operation along the 
projects to support the 
Royal Project  

85% 100% 90% 97.89% 90% 99.10% 
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Qualitative Indicators 
2016 Fiscal Year 2017 Fiscal Year 2018 Fiscal Year 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 
3. Percentage of success of 

developing  Rajapruek 
Royal Park 

85% 85.33 100% 100% 100% 99.64% 

4. Percentage of disbursing 
along the budgetary plan 
(Organizational 
administration and 
development) 

100% 94.22 100% 95.29% 100% 97.40% 

Source: Annual Operational Plan and Annual Report 

   
The operation had satisfied every qualitative indicator of the 

3 year strategic plan along the 2016-2018 budgetary plan except the last 
one - Percentage of disbursing along the budgetary plan (Organizational 
administration and development). 
 

2) Budget spent for the operation allocated along indicators  
 

Allocation 
Aspects 

2016 Fiscal Year 2017 Fiscal Year 2018 Fiscal Year 

Planned Outcomes Results Planned Outcomes Results Planned Outcomes Results 
1. Personnel  84,153,500 77,840,746.89 Still remains 88,403,800 84,058,271.58 Still remains 78,221,800 78,221,799.36 Still remains 
2. Operation 444,639,880 433,070,598 Still remains 430,313,320 410,643,775.27 Still remains 458,339,150 439,777,401.23 Still remains 
3. Investment 37,856,920 31,680,000 Still remains 17,392,880 16,167,322.40 Still remains 11,252,250 11,047,262.74 Still remains 

Total 566,650,300 542,591,344.89 24,058,955.11 
remained 

536,110,000 510,869,369.25 25,240,630.75 
remained 

547,813,200 529,046,463.33 18,766,736.67 
remained 

Source: 2016-18 Annual Report and Data from the Office of Strategy and Planning 

  
The use of budget for operating HRDI for the 3 years period 

along the 2016-2018 budget plan had 100% conveyed to the whole 
budget allocation by using up the budget not more than having been 
allocated.  

 
3) Reducing operational steps and operational redundancy 

 

Operation 

Reducing operational steps and 
operational redundancy  (n = 21) 
Having 

Operated 
(%) 

Needs  
additional 
Operation 

(%) 

Not 
known 

(%) 

1. Having organizational networks and/or cooperation among 
organizations to enhance effectiveness of the services 
provided to farmers  

95.24 4.76 - 

2. Having information exchange and management of the areas 
having common goals both among the agencies in the 
organization and those of other networks 

71.43 28.57 - 

3. Proactive operation for solving the problems or situation by 
the area or target groups without any request 

85.71 14.29 - 

4. Analyzing information to connect to operational units at 
every step in the target area to find out the causes and solve 
the problems in time and could predict the outcomes 

71.43 28.57 - 
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Operation 

Reducing operational steps and 
operational redundancy  (n = 21) 
Having 

Operated 
(%) 

Needs  
additional 
Operation 

(%) 

Not 
known 

(%) 

5. Developing the operational system along the network’s 
agencies to solve the problems in the area aiming at the 
highest effectiveness and benefits to the farmers  

95.24 4.76 - 

6. Operating individuals in the area having appropriate 
knowledge and ability and being well informed about the 
work and ready to carry out the project and solve the 
problems in the areas 

71.43 28.57 - 

7. Using technology in the operation and quickly reporting the 
results and responding to the integration of the 
development in the target areas  

52.38 47.62 - 

Mean 77.55 
Fail to achieve the 

criterion set 
(80%) 

 
Results of the assessment on reducing steps and redundancy 

of the operation as perceived by personnel in HRDI reveal the average 
percentage of 77.55. Though, basing on the collected quantitative data, in 
general, the operation had not achieved the set criterion of 80%, certain 
issues which were of the crucial strategy for carrying out the effective 
operational had achieved above 80%. The issues having been operated as 
minimal level were the results of constraints in the area and there was not 
internet signals in the area which was remote and high up on the hill. 
From all these, it could reflect that the operation focusing on reducing the 
operational steps and redundancy to assure the operational effectiveness. 
There should be some effort to improve and expand the information 
technology to cover every part of the area.  
 

4) Relevancy of human resource allocation for the operation 
 

Operation 

Relevancy of human resource  
allocation for the operation (n = 21) 
Having 

Operated 
(%) 

Needs  
additional 
Operation 

(%) 

Not 
known 

(%) 

1. Setting up the job description for each position including 
qualification, main missions, level of the position in the 
organizational structure and prime indicators for each 
position 

76.19 23.81 - 

2. Factors/indicators used for assessing performance of 
personnel were clear and relevant to the position 

76.19 23.81 - 

3. Having framework for compensation and clear time for 
considering the compensation 

66.67 33.33 - 

4. Having the process to recruit in time to fill up the vacancy to 
prevent the negative consequence on providing service and 
operation of the organization 

76.19 23.81 - 
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Operation 

Relevancy of human resource  
allocation for the operation (n = 21) 
Having 

Operated 
(%) 

Needs  
additional 
Operation 

(%) 

Not 
known 

(%) 

5. Sufficiently and appropriately providing welfare the 
personnel 

33.33 66.67 - 

mean 65.71 
Fail to achieve the 

criterion set  
(80%) 

 
  Results of the assessment on appropriateness of human 
resource allocation for the operation reveal that the average was 65.71% 
without any issue being evaluated as appropriate more than 80%. The 
issues the  personnel regarded with the least appropriateness are 
providing sufficient and relevant welfare for personnel (33.33%). This 
might have been because HRDI was a public organization under 
personnel constrains conveying to the cabinmate resolution dated on June 
20, 21017. Most personnel then were temporarily employed disabling 
HRDI to provide full welfare for them. However, HRDI has 
administrative system to facilitate the integration and collaboration 
among its operational units without ignoring the missions seeming not 
theirs. All these had enhance over all operational effectiveness of the 
whole Institute.  
 

5) Satisfaction with the operation as perceived by the personnel 
and farmers  

 
Personnel  (n = 21) Farmers  (n = 62) 

Mean Satisfaction Level Mean Satisfaction Level 
4.36 Most 4.20 Most 

 
In conclusion, satisfaction with the operation as perceived by 

the personnel and farmers, the two groups had mean higher than 3.50 
which was the criterion set. 
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2. Operational Effectiveness of Highland Research and 
Development Institute (Public Organization)  
 
Operational results of Highland Research and Development 

Institute (Public Organization) during the 3rd period covering 2016-18 
fiscal year along the objectives of setting up HRDI had come up in 8 
outcomes as follows: 

 
1) Promoting, Supporting, and Developing Royal Project  
 

Indicators 
Along the Strategic Plans 

2016 2017 2018 
Assessment   

Results 
Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 

1. Percentage of Body of 
Knowledge Obtained 
via the Development 
Applied by the Farmers 
in Utilizing and Widely 
Publicizing 

≥ 60%  
of the 

planned 
operation 

100% 
 
 

- - - -  - - 

2. Number of Researches 
for Supporting the 
Operation of the Royal 
Project and Topping Up 
on the Royal Project’s 
Learning Experience  

35 
topics 

37  
topics 

- - - -  - - 

3. Body of Knowledge on 
Increasing Productivity 
and Quality of 
Agriculture Products 

- - 6 
Topics 

245  
Topics 

6 
Topics 

268 
Topics 

-   

4. Level of Success of 
HRDI in Supporting  
the Royal Project’s 
Operation  

- - ≥ 90% 
by 

average 
 

100% 
 

≥ 90% 
by 

average 

100% 
 

-   

5. Level of Success in 
Actualizing the 
Operational Plan to 
Connect the Learning 
Process, Home Visit, 
and Supervising on 
Production and Market 
Planning  for the Royal 
Project  

- - ≥ 80% 
 

97.87% 
 

≥ 80% 
 

100% 
 

-   

6. Learning Program on 
the Operational Method 
along the Royal Project 

- - 1 Learning 
Program 

6 Learning 
programs 

- - -  - 

 

 In general, it could be concluded that the effectiveness of the 
operation along Objective 1 along 6 indicators as prescribed in the 
strategic plans, the results had satisfied every indicator having been 
prescribed. The operation to support and facilitate the research and 
development of the Royal Project was the prime mission of HRDI. It was 
found that every indicator had shown the achievement of the goals set 
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congruent to the concrete performance in the area which had been operate 
to actualize the objectives in promoting and supporting the research and 
development of the Royal Project.  
 

2) Providing supports for conducting research, collecting, and 
maintaining local wisdom including the values of biodiversity in the high 
areas. 

 
Indicators 

Along the Strategic Plans 
2016 2017 2018 

Assessment  
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
1. Percentage of success 

of community plan 
resulted from 
participation and  
facilitation of the 
community and HRDI 
and the community 
activities were included 
in the local administrative 
organization 

≥ 25% 26.05% - - - -  - - 

2. Number of body of 
local knowledge/ 
wisdom having been 
collected, preserved, 
researched, and 
developed further to 
facilitate the 
community’s economy  

- - 2 
topics 

5 
topics 

2 
topics 

5 
topics 

-   

3. Community or model 
area for high area eco-
agriculture   and/or 
coexisting with forest 
on sustainable way in 
the areas of highland 
development project 
and Royal Project  

- - - - 2  
communities  

per area 

5  
communities  

per area 

- -  

4. Communities 
facilitated by highland 
development project  
along the Royal Project 
could set up the area  
to prevent the forest 
invasion and had 
participation in 
conserving and 
restoring environments 

- - ≥ 50% 
of the 

communiti
es 

100% ≥ 50% 
of the 

communiti
es 

100% -   

5. Communities 
facilitated by the 
highland development 
project along the Royal 
Project have served  
as the model for the 
highland development 
along the Royal Project 
totaling 90 communities  

- - 15  
communities 

20  
communities 

15  
communities 

8 
communities 

-   
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Indicators 
Along Strategic Plans 

2016 2017 2018 
Assessment  
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
6. Communities under 

highland development 
project along the  
Royal Project were 
strengthened to be able 
to set up the community 
development plan and 
could serve as the 
model for carrying out 
its own development 

- - ≥ 50% 
of the 

communities 

95.35% ≥ 50% 
of the 

communities 

100% -   

 
 In concluding the effectiveness of the operation along 
Objective 2 along 6 indicators, there was an indicator which was not 
achieved as the goal. This was the communities in highland development 
project along Royal Project as the model for highland development in 
2018 which was aimed at having 15 model communities. The operational 
results, however, came out only 8 communities. Nonetheless, from the 
operation of HRDI, the projects which had won the excellent governance 
award in 2019 included 1) Mae Jrim - the community that could reduce 
slash and burn along the Royal Project and could win the award of 
participatory management for effective change at good level, 2) “People 
Creating Forest”- the model of community development via participation, 
and, 3) highland development project along the Royal Project – 
Phaphueng-Srikeereerak, receiving the award of participatory governing 
for effective change at good level. These successes have reflected the 
determination and dedication  in developing highland community with 
effectiveness and could serve as the model to be expanded to other 
communities further on. 
 

3) Promoting and coordinating with the Royal Project 
Foundation, government sector, and HRDI as well as the related 
educational programs and private sector both Thailand and foreign 
countries to study, research, and transmit appropriate information and 
technology to the communities.  

 
Indicators 

along Strategic Plans 
2016 2017 2018 

Assessment  
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
1. No. of cooperative 

network on research 
and development at 
various levels 

≥ 7  
networks 

 

7  
networks 

 

- - - -  - - 

 
 In conclusion on effectiveness of the operation along 
Objective 3 on 1  indicator, it was found that the effectiveness had been 
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achieved along the indicator which had aimed at having network both 
inside the country and in foreign countries. The operation carried out in 
2016 had reflected the attempt to build up the mutual operational 
network. In 2018, there were more international networks. This Objective 
3 had been more congruent with the operation along Objective 5 which 
focused on the operation in the foreign countries.  
 

4) There had been the effort to provide education and carry out 
the research and development as well as publicizing the data and 
information on highland development covering all operational sectors 
such as production, marketing, setting up the product standard, 
transportation, as well as serving as the coordinating center and 
promoting all the services provided. 

 
Indicators 

along Strategic Plans 
2016 2017 2018 

Assessment  
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
1. Having at least 5 

information 
systems having 
been developed 
and improved 

- - 1 system 
 

2 systems 
 

1 system 
 

2 systems 
 

-   

  
 Concerning the operational outcomes of Objective 4 on 1 
indicator, it was found that every goal had achieved the goal set. 
 

5) Academic cooperation and exchange on highland research 
and development at international level 

 
Indicators 

along Strategic Plans 
2016 2017 2018 

Assessment 
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
1. Number of  

research project/ 
cooperative network 
for highland with 
other agencies  
both inside and in 
foreign countries 
having mutual 
operational plans  

- 1 plan 
 

- 
 

1 network 1 network 
/project 

1 project    

2. Level of success  
of support at 
international level 

- 1 plan ≥ 80% 100% ≥ 80% 100%    

 
 In conclusion on assessing effectiveness of operation along 
Objective 5 on 2 indicators, it was found that goal was achieved on every 
indicator. It was also found that the network having been created to be the 
comprehensive network having been topped up on and new networks 
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were also created. Along these, there have been learning exchange and  
publicizing the Institute’s academic works. In general, Objective 5 was 
achieved along the indicators set. 
 

6) The supervision provision and other aspects concerning 
highland development as the results of the study, research, and 
development  

 
Indicators 

along Strategic Plans 
2016 2017 2018 

Assessment 
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
1. Number of farmers 

having been 
developed and 
transmitted 
knowledge to  
along guideline of 
Royal Project  

75,000 
farmers 

77,685 
farmers 

72,000 
farmers 

103,414 
farmers 

74,000 
farmers 

99,948 
farmers 

   

2. Income of farmers 
from knowledge 
transmission and 
application for 
occupational 
development  

- 217.28 
million ฿ 

120     
million ฿ 

247.18 
million ฿ 

140     
million ฿ 

318.06 
million ฿ 

   

 
 In conclusion on assessing effectiveness of operation along 
Objective 6 on 2 indicators, it was found that, in general, it had shown 
that the operational outcomes in term of incomes and numbers of farmers 
had increased. Their learning gained from observing their fellow farmers 
including the personnel of the Royal Project and HRDI. The outcomes 
had shown effectiveness and efficiency of the operation along the 
indicators. 
 

7) Facilitating and carrying out the operation aiming at the 
acceptance of the products having been created by the Royal Project and 
goods from of HRDI projects both from inside and foreign countries 
including the effort to obtain patent, product logo, and other types of 
intellectual property both inside and foreign countries. 

 
Indicators 

along Strategic Plans 
2016 2017 2018 

Assessment  
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
1. Number of products 

resulted from the 
research and 
development on 
biodiversity having 
been utilized at the 
community/ 
commercial levels 

- 4  
products 

6  
products 

7  
products 

2  
products 

7  
products 
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Indicators 
along Strategic Plans 

2016 2017 2018 
Assessment  
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
2. Number of research 

outcomes having 
been recognized as 
intellectual property  

- 18 
outcomes 

≥ 10 
outcomes 

17 
outcomes 

≥ 10 
outcomes 

11 
outcomes 

   

 
 It could be concluded that effectiveness of the operation 
along Objective  7 on 2  indicators, it was found the, in general, the 
operation had effectiveness along goals set. 
 

8) Agricultural exhibition was organized focusing on 
biodiversity and others such as tourism management and agriculture-
based and culture-based relaxations. Visitors could pay a visit to 
agricultural learning center and plant conservation promoting and 
supporting the operation along the objectives of HRDI.  

 
Indicators 

along Strategic Plans 
2016 2017 2018 

Assessment 
Outcomes 

Expected Outcomes Expected Outcomes Expected Outcomes 2016 2017 2018 
1. Income of 

Rajapruek Royal 
Park 

10% 
increase 

6.08% 
decrease 
(42,932 

million ฿) 

5% 
increase 

43.48% 
increase 
(62,320 

million ฿) 

5% 
increase 

    

2. No. of people 
visiting Rajapruek 
Royal Park 

         

No. of people 
coming to learn 

10% 
increase 

every year 

15.43% 
decrease 
(6,231 
people) 

7% 
increase 

every year 

10.70% 
increase 
(6,898 
people) 

7% 
increase 

every year 

17.21% 
increase 
(8,085 
people) 

   

No. of tourists 10% 
increase 

every year 

7.90% 
decrease 
(809,820 
people) 

7% 
increase 

every year 

8.32% 
increase 
(877,233 
people) 

7% 
increase 

every year 

0.41% 
increase 
(880,796 
people) 

   

3. Percentage of 
satisfaction of  the 
service users 

≥ 90% 88.12% 90% 85.02% 90% 84.60%    

 
The results of evaluating operational achievement of 

Objective 8 along 3 indicators reveal that, in general, the operation had 
reflected HRDI’s operation aiming at developing Rajapruek Royal Park 
to be a learning resource via agricultural exhibition, biological diversity, 
and others resulting the achievement on the goals set every year. 
However, the indicators on income and number of tourist visitors which 
were uncontrollable external factors had not achieved the goals set though 
they tend to be higher year after year.  
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3. Organizational Development of Highland Research and 
Development Institute (Public Organization) during the 3rd 
Period - 2016-18 Fiscal Year Compared to the Goals 
Governmental Development 4.0  
 

No. Government  4.0 Operation of Highland Research and Development Institute (Public Organization) 
Aspect 1 – Government Sector Opens up Wider Access and Interconnection 
1.1 Operating openly 

with transparency 
and determination 
to benefit the 
people opening  
for outsiders to 
access the 
information 

Information Disclosure 
 HRDI has the policy to provide the information with transparency aiming at 

benefit and happiness of the people. The operation starts from setting up the 
strategic plans both during phases 2 and 3, focusing on participation of the 
stakeholders both in and out of HRDI covering the issues of present situation, 
problems, and obstacles including mutually setting up the direction and details of 
the plans by reviewing the concerned policies, strategies, and master plans to 
assure the consistency and same direction  

 Corruption Prevention and Transparency:  HRDI has the clear controlling system 
and measures to prevent the corruption in the agency by creating the declaration 
on determination to run the administration and management. One of them was the 
declaration on determination to carry out the administration with honesty against 
any corruption on April 26, 2017.In  2019, there was the creation of the handbook 
to deal with  conflict of interest. Besides, there was the declaration of the measure 
for carrying out the operation of HRDI to maintain morality and  transparency in 
procurement, and measure to prevent corruption with regular monitoring. 

 Opening Outsiders to access the Information: HRDI has set up database on various 
bodies of knowledge and opened for customers and people in general to access the 
data via web site on “Public Service” face book of HRDI including 
communication via various channels of social media. 

1.2 Sharing data 
which were 
verifiable 

HRDI had collected data and information in the areas and shared them with the 
government sectors and within agency, particularly the data on map of specific areas 
and communities to share them for the area’s development. 

1.3 Opening up for 
other sectors to 
take part and  
transfer the 
missions to be 
carried out for 
others 

 HRDI had the main mission in conducting research and development on high 
areas utilizing participation of all networks and partners in the operation both in forms 
of mutual project and transferring the mission to be carried out for the others. 
 Mission on Research Conduction  HRDI had carried out the operation in 

conducting the research to build up new body of knowledge for highland 
development aiming at benefiting the target farmers. There were two forms of 
research operation, namely, research to support the Royal Project which was to 
satisfy the needs of Royal Project Foundation, and research in the operational area 
of HRDI and other high areas. Both types of research were to check and verify the 
body knowledge having been obtained by the Royal Project with communities to 
adjust the application to fit the socio-background of the communities.    

 Mission of Development HRDI had coordinated the operation  with other 26 
concerned agencies most of which were the government agencies. HRDI had the 
master plan to serve as the instrument in determining the operational direction and 
mission of the concerned agencies to work together in the area to assure the best 
effectiveness and minimize  redundancy in carrying out the development operation 
in various areas. The 6 plans included master plan on Royal Project developing 
center, master plan of highland development project along the Royal Project, 
master plan to expand the Royal Project, master plan for highland development 
project along the Royal Project to solve specific problem of the area, master plan 
of the Project “Conserving Water for Mother of the Land,,” and operational plan 
for the project to transmit knowledge of the Royal Project and develop the capacity 
of the highland communities.  
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1.4 Maintaining the 

operational unity 
and consistency 

 Research Interconnection 
HRDI had promoted the cooperation and integration of highland researches by 
coordinating with various agencies in setting up the direction of research 
conduction including mutual research conduction to support highland research 
assuring its best benefit starting from setting the research conceptual framework 
and group the research proposals basing on the problems and needs of the 
community in the areas, government policy, policy of HRDI committee, and 
existing resources, as well as accepting the concerned royal that’s to guide the 
operation as well as connecting with the concerned agencies to assure the unity and 
compatibility.     

 Interconnection on Development   
HRDI and the networks of the 26 agencies worked together in unity and 
compatibility both at the central, provincial, and area levels as follows:    
o At central level, there was the committee to coordinate and provide support the 

Royal Project chaired by the Prime Minister having HRDI secretariat office to 
have authority to set up the policy and operational guideline the state agencies 
concerned with the Royal Project including setting up and maintaining the 
operational plans and their activities in relevance to Royal Project Foundation 
for the concerned state agencies to put into practice. 

o At provincial level, there was the board of director chaired by the provincial 
governor and members included representatives from the government agencies 
in the area and local administrative organization. The board had pushed forward 
for the coordination to assure the concrete cooperation to follow up and monitor 
to solve the problems and improve the operation of the concerned agencies.   

o At the field level, there was a board chaired by the district chief and members 
included representatives from concerned government agencies as the district 
and local administrative organization at district level and village leaders sitting 
in the board to provide supports and take part in the operation at the field level. 

 Coordinating and Monitoring the Operation HRDI was the main organization to 
coordinate for and support the field operation. It would monitor and evaluate the 
operation along the master plan and annual operational plan including provide 
advices, compile the knowledge, be informed about the problems and needs of 
target group to assure the operation having been carried out along the plan set. 

1.5 Setting up the 
structural 
relationship 
relevant to the 
horizontal plane  
operation in form 
of network than 
the top-down 
chain of command 

HRDI had set up the internal structure of the organization to assure the flexibility 
and decentralize administrative authority and decision making for personnel at various 
levels. It was administrated and managed by HRDI research and development 
committee. It has authority to take care of HRDI’s mission to assure its satisfying the 
objectives. Subcommittee on monitoring the operation and screening up the 
operations to submit the report to HRDI committee. There were 5 committees 
including the sub-committee on carry out the policy, the sub-committee on research 
and development, the sub-committee on Rajapruek Royal Park, the sub-committee on 
structure and personnel development, the sub-committee on legal control, and  the 
sub-committee on monitoring and following up. All these sub-committees could help 
assure the operational flexibility and cope with significant issues in time. 

Concerning internal administrative structure, HRDI had divided organization into 5 
agencies including directive office, office strategy and plan, office of research, office 
of Rajapruek Royal Park development, and internal audit unit. The HRDI Director 
had authority to administrate the organization along the policy. Director of each office 
had authority in making decision to carry out various operations of the section under 
the supervision of the concerned subcommittee. Operation of all the offices were 
interconnected and regularly shared data and information in form of formal meeting 
or other informal communication. 

Concerning the administration of each office, there would be the head to be 
appointed to take care of the operation it. Head of each mission was appointed 
including the strategy of HRDI to promote understanding and sharing target indicators 
and value to the individuals. For the personnel having worked in the field, their 
authority, duty, operational steps, and mission were clearly set up to assure their full 
ability to make decision on the appointed tasks along the monitor and supervision of 
the head of the center or project in the field. 
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Aspect 2 – People-centered Actions 
2.1 Proactive action 

– Looking up to 
the future, solve 
the problems, 
and respond to 
the needs of 
people without 
waiting to be 
asked for. 

HRDI had placed significance on problem solving and responding to the needs of 
people in the high areas and  customers by setting up the operational plan basing on 
data from both the process to find out and collect, data on problems and needs of 
people and customers, and from analyzing the situations and problems being 
confronted from data and information sources of the concerned agencies covering all 
aspects to be used for setting up strategic plans and improve the operation process on 
continuous basis as follows: 
 Searching for and Collecting Data and Information to Be Used to Analyze Needs 

of the Farmers and Customers through listening and carrying out proactive and 
reactive actions as follows: 
o Listening to opinion along proactive process including asking opinion and 

needs directly from the farmers via the personnel working in the field to serve 
as the main middle man to communicate needs of the farmers. Besides, there 
was also the regularly survey on satisfaction of farmers in the high areas and 
customers of Rajapruek Royal Park every year and used the results to improve 
the operation of HRDI in aspect of knowledge needed by farmers and 
customers and to promote communication between the personnel working the 
field and the farmers via various channels including the handbook for visiting 
Rajapruek  Royal Park to facilitate the customers.   

o Listening to the opinion in reactive form by opening the channels to listen to the 
opinion both from the person to person complain of the individual or the needs 
through postal channel directly to the administrator or via various social media 
such as the system for accepting the complain or telephone call, email, and 
website of HRDI. So far during  2017-2019, HRDI had not yet received any 
complain from the customers.    

 Analyzing the Context and Conditions of Problems in the High Area from Data 
and Information Sources of the Concerned Agencies in All Aspects to set up the 
strategic plans. HRDI had utilized the results of study on socio-economic situations 
of the Royal Project and highland development project along the Royal Project in 
the socio-economic, resource, and environment aspects including problems and 
needs of communities including analyzing the concerned situations in the high 
areas affecting the attempt to improve the production system, way of life, and 
production process management in the high areas. The results were to be used to 
identify the guideline for high area development in the 4 year period strategic plan. 
The process was to set up the plan in advance to respond to the problems and needs 
of the people in the areas further on. 

2.2 Utilizing the 
public sector data 
and digital ones  
to set up the  
public service I in 
relevance to the 
needs of people 
and connect 
between the  
public sector 
agencies to offer 
entire service at 
each of them 

HRDI had utilized the data from public sector and digital system to set up and 
provide services responding to the needs of people and mutually operated with other 
government sector agencies to offer the service at one stop service as follows: 
 Setting up the Community Plan Personnel of HRDI worked together with the 

people in the community and various agencies in the area to set up the goals and 
guideline for the community development. The community plans were set up via 
the community forum whose participants analyzed the situations and problems 
before analyzing the needs or goals of the development along the technical 
supports in forms of data and advises of various agencies. The working team 
worked together to expand the results of the Royal Project,   along the participation 
of local administrative organization, HRDI staff, and academics concerned. The 
community plans were to be created and revised annually to propose for budgetary 
supports from the concerned agencies in the year to come.  

 Surveying and Creating the Map on Land Use  The process was carried out by 
Department of Land Development. The activity had to be carried out before other 
activities to inform about the scope and technical appropriateness of the target 
areas to see which part had to be restored along the technical principle, which part 
could be used for agriculture, etc. It also could be used to show the land physical 
conditions and soil components to be used for setting up the producing plan and 
land maintenance further on. 
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 Setting up Map of Boundary Line of Each Piece of Land along with the 
community, Forest Department officers and Department of National Parks officers 
to be used for planning for supporting the people’s career maintenance, setting up 
the appropriate system for land and water maintenance, predicting the agricultural 
products, and assessing the impacts on environment. 

 Utilizing Data and Information Base on High Area Development for Decision 
Making and Transmitting Knowledge to Farmers  In reporting the performance 
including recording data as operational instrument for recording and transmitting 
knowledge to assure the operational, there were 7  databases:  
1) Data and information base for basic information of the communities in the 

areas expanded from the Royal Project 
2) Data and information base for body of knowledge on high area development  
3) Data and information base on the conditions of production, marketing, and 

price of the products 
4) Data and information base on natural resources conservation and restoration of 

natural resources  
5) Data and information base on integrative operation of the concerned agencies 
6) Data and information base on climate, and 
7) Information and data base on administration and management  

2.3 People could use 
government 
services all the 
time via various 
integrated channels  

HRDI had the prime mission in conducting research and development on people in 
the highland areas. They could consult and ask for advices from the official working 
in the area via various channels such as coming up the project center, telephone, 
contacting via line, and searching for information from database on body of  
knowledge on website or Face Book of HRDI  

Aspect 3 – High Competency and Up to Date 
3.1 Operation along 

the preparation 
in advance 
having analyzed 
the risk, being 
flexible, and 
being reading to 
cope with 
situation in time 

HRDI had operated on risk analysis and set up an annual risk managing plan 
during the past 3 years (2016-2018) aiming at strategically cope with the risk to be 
dealt with by each office to assure the operation achieve objectives of HRDI as having 
been set.  

3.2 Creating 
innovation or  
originality and 
applying body of 
knowledge in 
inter-disciplinary 
way to be applied 
for suddenly 
responding the  
world of change 

HRDI had utilized innovation for assuring sustainable development. Consequently, 
it had realized the significance of innovation development to be applied in the process 
of providing service to the people and management leading HRDI to have received 3 
Public Sector Excellence Award in 2019. These were reward for public sector service 
provision at good level to honor “the Excellent Service Opening for Sustainable 
Development” of highland development project along the Royal Project to solve the 
problem in specific area and the award for “Good level of participatory 
administration” of two projects - “People Creating Forest”- model of community 
development utilizing participation for the highland development project along the 
Royal Project – Phaphueng – Srisirirak and “Mae Jrim Community minimizing burns 
but utilizing the guideline of the Royal Project.” 

3.3 Being organization 
with high 
competency 
adjusting itself to 
become a modern 
office  

To be an organization with high competency, it requires ability to run strategy as 
an instrument moving forward covering both action – identifying strategy and putting 
strategy into practice including following up and evaluating the operation along the 
strategy. In managing strategy of HRDI, there was an operation that utilizing effective 
managerial instrument continuously at every step to assure the achievement along the 
goals and missions of strategic plans both at phase 2 (2016) and phase 3 (2017-2018) 
as follows: 
 Identifying the Strategy HRDI had analyzed strength, weakness, opportunity, and 

threat (SWOT Analysis) and set up the strategic plans by strategically analyzing to 
set up the vision, mission, and strategic issues of organization to lead to the vision. 
In setting up each strategic issue, one has to identify the goals, indicators, and 
value from the goal achievement including setting up the strategy, project, and 
budget utilizing risk management in analyzing and predicting various risks that 
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might affect achievement of the goals of strategy set.  

 Putting Strategy into Practice  HRDI had the plan utilizing strategy map and 
balanced scorecard as instrument in helping every level of personnel to see the 
connection with the goals in term of cause and effect. Besides, in setting up 
indicators at personal level or Individual Scorecard in putting indicators at 
organizational level onto agency and individual levels enabling every level of 
personnel to have the sense of mutual responsibility in pushing out the operation in 
congruence with the strategy and they could be used as instrument to assess if the 
operation of the individual had been relevant to strategy of the organization. 

 Assessing Operation along the Strategy  There was a monitoring process utilizing 
information system for administration and management of HRDI and the monthly 
meeting. 

3.4 Making  personnel  
obligating with  
the mission and 
carrying out the 
duty to  suit their 
roles.  

HRDI had the process to make personnel obliged with the organizational operation 
and perform their duty according the role as follows:  
 Job Description, Salary Promotion, and Performance Assessment were clearly 

stated in the rules and regulations prescribed by HRDI Committee in the section on 
personnel development and management, in 2013, and HRDI declaration on 
criteria for selecting and assessing performance of personnel to be appointed to be 
in the high position. Such process enabled the officials and personnel to clearly see 
line of their progress. The personnel at each level who would be to get the 
promotion to higher level had to be determined and  pay attention in performing 
the duty and their line of progress 

 Motivation Building and Welfare   HRDI had set up the guideline for enhancing 
effectiveness and building up the motivation to carry out the operation. The 
process was done by creating motivation for the personnel to push forward the 
operation by developing the concerned officials and personnel through education, 
training, or study tour, carrying out the research or other academic works, 
personnel and expert exchange, including the advisors and experts resulting the 
personnel having been developed to have knowledge and ability and have 
opportunity for professional progress along individual’s needs in relevance to 
needs of the organization. Concerning welfare, in the case where the personnel had 
been recruited via budget of HRDI, there would be the budget for the personnel’s 
welfare such as hospitalization, health check, children’s education, life and 
accident insurance, financial supports for the remains in case of death, 
compensation for the layoff, and money to donate for the trust fund. For the 
personnel having been hired on yearly term, they would not be able to receive such 
welfare as regulated by the concerned law and regulations.  

 Creating Working Culture To promote faith in working in response to the 
inspiration of His Majesty King Rama 9, the organization’s high level 
administrators had served themselves as the model for compiling to philosophy 
and working principles of His Majesty King Rama 9.  Atmosphere and 
environment of working among sisters and brothers could promote helping one 
another, sharing information, and working together without any exclusion resulting 
personnel most of who were with temporary employment contract being proud in 
working in HRDI benefiting the hill area people to have better living and life 
quality. 
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Part 2:  Achievement of Strategy of Highland 
Research and Development Institute (Public 
Organization)  Phase 3 (2017-2021) 

 
The assessment on achievement of strategy of Highland Research 

and Development Institute (Public Organization), Phase 3 (1917-1921) 
was mainly aimed at checking and reporting the success of the operation 
along the mission of strategy for Highland Research and Development 
Institute (Public Organization) at Phase 3 (2017-2018) and analyzed the 
problems and obstacles encountered along the operation of HRDI of each 
mission including recommendation for the guideline in preventing and 
solving the problems occurring in the operation during such phase. Data 
having been analyzed could come up in 4 parts as follows:     
 

1. Results of the Operation along the Research Strategy (2017-
2018) 
 

Indicators on Operational Outcomes 
2017 2018 

Assessment 
Results 

Expected Outcomes Expected Outcomes 2017 2018 
1.  Number of body of knowledge for 

increasing productivity and quality 
of agricultural  prooducts 

6 
topics 

245 
topics 

6 
topics 

268 
topics 

  

2.  Number of body of 
knowledge/local wisdom having 
been collected, conserved, 
developed, and topped up to 
enhance the community economy     

2 
topics 

5 
topics 

2 
topics 

5 
topics 

  

2. Number of products from research 
and development on biodiversity to 
be utilized  at community level/for 
commercial  

6 
products 

17 
products 

2 
products 

11 
products 

  

4.  Number of communities of the 
model areas on eco-system in the 
high areas and/or co-existing with 
the forest in sustainable way in the 
arears under highland development 
project along the Royal Project 

- - 2 
communities  

/areas 

8 
communities  

/areas 

-  

  
 From reviewing the concerned literatures and interviewing the 
personnel and farmers concerned with the operation along the research 
strategy, it was found that the research strategy had many outstanding 
points. The research strategy has truly satisfied the needs of the 
areas/farmers. Many researches have been continuously conducted and 
published through HRDI has limited  number of personnel on research. 
This has clearly reflected the fact that the strategy  has effectively 
facilitated the research personnel of the Institute to successfully operate 
research and come up with outstanding outcomes beyond expectation.  
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2. Operational Results Along the Strategy to Support the 
Royal Project and Highland Development along the Royal 
Project  (2017-2018) 
 

Indicators on Operational Outcomes 
2017 2018 

Assessment 
Results 

Expected Outcomes Expected Outcomes 2017 2018 
1.  Level of success of HRDI in 

supporting the Royal Project is not 
less than 90% by averagee 

≥ 90% 100% ≥ 90% 100%   

2.  Level of success in operating 
along the plan to connect the 
learning system,  visitning,  
advising, and production planning 
and marketing system along with 
the Royal Project Foundation not 
less than 80% 

≥ 80% 97.87% ≥ 80% 100%   

3.  Number of farmers having been 
developed and provided 
knowledge along guideline of the 
Royal Project 

72,000 
farmers 

103,414 
farmers 

74,000 
farmers  

99,948 
farmers 

  

4.  Income of farmers from 
transforming knowledge and 
applying it in career development 

120 
Million Baht 

247.18 
Million Baht 

140 
Million Baht 

318.06 
Million Baht 

  

5.  Communities in highland 
development project along the 
Royal Project could set up the areas  
to control the deforestation and 
participating in conserving and 
restoring environment not less 
than  50% of all the communities   

≥ 50% 100% 
(3 communities) 

≥ 50% 100% 
(3 communities) 

  

6. Communities in the highland 
development project along the 
Royal Project served as the model 
for highland development along  
the Royal Project of the 90  
communities 

15 
communities 

20 
communities 

15 
communities 

8 
communities 

  

7. Communities in the highland 
development project along the 
Royal Project were strong and 
could set up the community plan 
and use it to carry out the 
development not less than 50%  
of all the communities 

≥ 50% 95.35% ≥ 50% 87.60%   

 
From reviewing the concerned literatures and interviewing the 

personnel and farmers concerned with the operation along the strategy to 
facilitate the Royal Project and HRDI styled high area development 
project, it was found that the strategic operation has an outstanding 
strength which could enable the effort to well integrate every concerned 
sector resulting the systematic  and flexible operation, embedding in and 
sticking with the locality. Besides, the Institute also had the personnel 
who are with determination, sacrifice, and high experience, all of which 
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have facilitated the operation along the strategy to move along the smooth 
line. 
 

3. Operational Outcomes along the Strategy for Developing  
Rajapruek Royal Park as a Learning Resources (2017-2018) 
 

Indicators on Operational Results 
2017 2018 

Assessment 
Results 

Expected Outcomes Expected Outcomes 2017 2018 
1.  Number of learning receivers and service 

users had increased 7% every year 
      

 Number of learning receivers  7% 10.70% 7% 17.21%   
 Number of service users (tourists ) 7% 8.32% 7% 0.41%   
2.  Income of Rajapruek Royal Park increased 

at 5% every year  
5% 43.48% 5% 1.65%   

3.  Satisfaction of service users at 90% 90% 85.02% 90% 84.60%   

 
From reviewing the related literatures and interviewing with the 

personnel and farmers concerned with the operation along the strategy to 
develop Rajapruek Royal Park to be a learning resource, it was found that 
the strategic operation had an outstanding point. It could enhance the 
possibility of the area to become a tourist attraction besides the learning 
resource. Besides, it also serve as the main source of income for the 
Institute as it could earn incomes from various channels. 
 

4. Operational Outcomes Along Strategy for Organizational 
Administration and Development (2017-2018) 
 

Indicators on Operational Outcomes 
2017 2018 

Assessment 
Results 

Expected Outcomes Expected Outcomes 2017 2018 
1.  Level of Satisfaction of Service Receivers   

and Confidence along Good Governance with 
HRDI’s Operation not less than 85% 

      

 Level of Satisfaction of Service Receivers 
with HRDI’s Operation  

≥ 85% 87.74% ≥ 88% 89.60%   

 Level of Confidence along Good Governance 
Principle of HRDI’s Operation   

≥ 85% 86.06% ≥ 88% 89.60%   

2.  Having Plan to Develop/Improve Operational 
System and Process of HRDI  

1 
topic 

1 
topic 

1 
topic 

1 
topic 

  

3.  Having competency System and Guideline for 
5 years-long Trianing Period 

1 
plan 

1 
plan 

- -  - 

4.  Having Learning Program on Operation along 
the Guideline of the Royal Project   

1 
program 

1 
program 

- -  - 

5. Having at least 5 Database Systems having 
been developed and improved 

1 
system 

2 
systems 

1 
system 

2 
systems 

  

6. Level of Success of Support on Foreign 
Affairs not less than 80% 

≥ 80% 100% ≥ 80% 100%   

 
From reviewing the related literatures and interviewing with the 

personnel and farmers concerned with the operation along the strategy to 
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manage and develop the organization, it was found that the strategic 
operation had a main outstanding. That is it has strengthened the 
organizational culture and facilitated the operation to excellently integrate 
missions among agencies. 

 
 

Part 3:  Results of the Lesson Extraction on Success 
of the Operation Along the Highest Goals 
Management for the 3 Years Period of  2016-
18 Fiscal Years  

 
1. Lesson Extraction on the Operational Success Along the 

Highest Goals  
 
The operation of Highland Research and Development Institute 

(Public Organization) could be summarized as follows: 
 

Development 
Principle 

Principle of the King’s 
Field Work 

HRDI Operational Research 

Understanding   Blowing from Within  1. Personnel expand the outcomes and  community 
leaders search for body of knowledge,    problems, 
and needs of the community.   

 Systematically 
studying the data  

 Understanding social 
landscape of the 
community   

2. Academics, researchers, and developers coming in 
to analyze problems and needs of community  

Accessing   Participation  
 

3. Setting up the development goals and guideline with 
the concerned personnel to obtain the research 
problems 

Developing  Solving the problem 
from the small point 

 Following the 
procedural steps 

 Self-sufficiency 
Economy 

 Operational principle 
of the Royal Project  
 Reducing steps 
 Doing good thing 

without flaunting  
 Hurry up  
 Help people to 

help themselves 

 Perseverance 

4. Carrying out the research to obtain body of 
knowledge for solving the problem: Research 
operation in the project area was topped up on the 
Royal Project to working together between the 
researchers and officials to assure effectiveness of 
the research. The process could help save resources 
and promote mutual learning among the officials 
who could apply it the benefits of the development 
in a fast and worthy way 

 Happily working  

 Love and Be 
Harmonious  

5. Transmitting knowledge and developing along the 
goals to integrate with the community’s body of 
knowledge. 

 



21 
 

 
 

 The principle of work and operation along the HRDI  research 
and development in the high areas could be concluded as follows: 
 

Development 
Principle 

Principle of the King’s 
Operation 

HRDI-styled Operation 

Understanding  Systematically 
studying the data 

 Acquiring 
understanding on 
geosocial condition of 
the community    

1. Searching for the community leaders    
2. Enhancing the community leaders’  understanding 

and confidence 
3. Analyzing socio-economic and environmental 

conditions of community   

Accessing   Blowing from within 
 

4. Working together with the community leaders to 
analyze the capacity, problems, and needs of 
communities   

  Participation  5. Inviting the academics in the areas needed by the 
community to come in and help analyze and set up 
the development guideline 

 Solving the problem 
from the small and  
feasible point 

6. Bring up the problem to identity the research issues 
of area and guideline for development 

Developing  Following the steps 
 

7. Transmitting knowledge to the community leaders 
and farmers  

 Officials expand the Royal Project to learn body 
of knowledge from academics and experts and 
transmit it to the farmers and the community on 
the one which was not too complicated.  

 Academics and experts help organize the 
training program to transmit new technology to 
farmers and follow up to provide additional 
advices. 

 Organizing learning session for farmers and 
community by going out to learn from the 
Royal Project or coordinating with academics or 
experts of Royal Project to come to carry out 
the training or provide advices 

 Following the steps 8. Providing supports for the farmer leaders to achieve 
the success 

 Self-sufficiency 
economy  

 Principle of operating 
through the whole 
cycle of the Royal 
Project  

 Perseverance 

 Happily working  

 Love and bond 
 

9.  Expanding the development program including 
social and environmental development to other 
communities  

 Connecting production with marketing and 
career promotion along the guideline of the 
Royal Project focusing on the principle of 
marketing first – production later 

 Managing to enable the farmers to produce 
goods or products with the market to send to. 
The process started from reviewing the market 
needs, bargaining with the market before 
growing, production planning, estimating the 
products, negotiation before delivering the 
products, collecting the products and controlling 
their quality, and delivering the products  

  
 The principles of working, and, creating and developing 
learning resources in Rajapruek Royal Park covers the details as follows: 
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Development 
Principle 

The King’s Principle of 
Working 

Operation for Creating and Developing learning 
resources in Rajapruek Royal Park 

Understanding   Systematically 
studying the data 

 Gaining 
understanding about 
community’s social 
background    

1. Studying the needs of the target group both the  
farmers and customers    

Accessing   Participating  

 Focusing on common 
interest 

 

2.  Analyzing the capital to start with 

 Body of knowledge/Operational products from 
the research and development  

 Knowledge and ability of personnel  

 Readiness of infrastructure  

 Cooperative network  
Developing  Self-sufficiency 

economy  

 Happily working  

 Love and bond 

 Perpetuating, topping 
up, and maintaining 
voluntary mind 

3. Designing the process, transmitting knowledge, and 
providing services 

4. Assessing operational outcomes  
5. Using the assessment results to improve the operation  

 
2. Success Factors in Administrating and Managing Highland 

Research and Development Institute (Public Organization)  
 
1) Concerning Organizational Administrator As HRDI is a 

public organization, it has an open system of recruiting the administrators 
both for HRDI director and office directors who had to have knowledge, 
ability, and experience in administering, conducting research and 
development in the high areas, and integrally work with various agencies 
in effective way.   

2) Concerning Structure  HRDI has two strengths concerning 
structure. Firstly, it is the structure designed to facilitated high level of 
participation requiring a proper components and method of acquiring the 
administrative committee for each section. Secondly, it is the structure 
having been designed to facilitated the main missions of HRDI. There are 
5 sections each of which is managed by a sub-committee to administrate 
and screen the operational process and outcomes to submit to HRDI 
administrative committee resulting the whole organization’s flexibility 
and efficiency to cope with significant issue fast and in time. 

3) Concerning Working Network  HRDI had the operation that 
had coordinated with the government sector agencies and others in the 
society in form of collaboration. The process starts with having mutual 
master plans along with the concerned agencies and network in solving 
the problems and carrying out the integrated area-based development. 

4) Concerning Organizational Administration and Management  
HRDI had continuously developed the organizational administration to 
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move towards an organization with high competency utilizing variety of 
effective administrative instruments. Besides, HRDI has realized the 
significance of organizational development towards Government 4.0. The 
process started from utilizing TQA guideline to be used as organizational 
development strategy, Phase 3 (1917-1921) and develop the organization 
to get ready for being evaluated on morality and Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) and was evaluated in 2019 coming up 
with good level. 

5) Concerning Operational System and Mechanism in the Area  
HRDI had designed the system for operating in the areas along the 
development principle kindly offered by the late His Majesty King Rama 
9 - “Understand, Access, and Develop.” The process started with 
assigning officials who were with qualification/aptitude relevant to the 
work line, having knowledge on and understanding culture of the 
community, speaking the same language as those in the community, 
being eager to know, opening mind, and having voluntary mind, serving 
as the change leader, coming in the area to attach and work with the 
community, and creating farmer leader to serve as the Change agent, and 
serve as a model for people in the community.   

6) Concerning Human Resource Development HRDI had 
realized the significance of human resource development particularly to 
implant working culture along the inspiration of His Majesty King Rama 
9. According to such principle, the administrator is the model in behaving 
and practicing including taking leadership in carrying out the orientation, 
meeting, and transmission of the concepts along the working principle 
kindly recommended by His Majesty King Rama 9 on continuous basis. 
Besides, there was also the human resource development on both the core 
competency and functional competency in various forms. 

7) Concerning Innovation Development HRDI had developed 
innovation to continuously provide service. It realized significance of 
innovation development to facilitate the attempt to provide services for 
the public along participative management. Such effort had led HRDI to 
receive 3 Public Sector Excellence Awards in 2019. Such experience 
could serve as the benchmark for other development concerned 
organizations to move on along their participative management. 
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Part 4:  Problems and Obstacles on Administration 
and Organization of HRDI for the 3 Years 
Period of 2016-18 Fiscal Years including 
opinions and policy recommendation for 
improving and developing HRDI’s operation 
to assure its effectiveness and achievement 

 
Objectives of Founding HRDI 
Objective 1:  To promote and support research and development of 

the Royal Project. 
 

Problems and Obstacles Comments and Recommendations 
1. Lacking system of collecting and 

maintaining knowledge gained from the 
research to facilitate the Royal Project 

2. There are many research questions 
along the situation and needs of farmers 
in the area. HRDI could not facilitate 
the researches  to cover all the problems 
resulting certain gap in the research. 

1. As HRDI has taken care of many 
research projects, researches on many 
topics have supported one another. It 
would be useful, it there is an effort to 
synthesize all these researches and came 
up in understandable and publishable 
form in information technology system 
and create the channel for the farmers  
to access it as they are the main research 
target group. The process could widely 
open for the application of research 
findings to effectively support the Royal 
Project. 

2. HRDI sets up additional research topics 
or issues on marketing and logistics for 
preventing the risk and loss production, 
and minimizing expenses on 
transportation. Another issue is the seed 
selectin to enable the farmers to 
preserve and propagate plants by 
themselves leading to the career 
sustainability and food security further 
on. In setting up the research scope, one 
should prioritize the significance of the 
research issues along the needs of the 
farmers.  
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Objective 2: To support the research, compile, and maintain 
innovations, supporting and maintain local wisdom, 
and maintaining the value of biodiversity in the high 
areas. 

 
Problems and Obstacles Comments and Recommendations 

1. Insufficient knowledge to be used to 
upgrade or improve the administrative 
or operational systems of the 
center/project area 

2. Though income making is not a main 
goal of the Institute, it is needed to  
build up the Institute grow and be stable 
in the future. The effort to top up and 
adding value to the research works was 
still at minimal level. 

1. HRDI should adopt the benchmark 
concept to be used for upgrading the 
operation and learning from comparing 
the operation of the project and those run 
by the model agency or area or among  
the operations withing HRDI. The 
process could take the 3 projects/works 
having won the public Sector Excellence 
Award (PSEA) in 2019 as the model 
project/area in benchmarking the 
operational process and project/area 
sharing similar context or objective. 
Besides, there should be the knowledge 
management on applying administrative 
and operational mechanisms from the 
model project/area to classify 
knowledge for various agencies to come 
to study and apply it to improve their 
operation further on. 

2. HRDI should focus more on value 
adding for the researches concerning the 
compilation, maintenance, enhancing, 
and maintaining local wisdom including 
the biodiversity of the high areas. All 
these could be topped up to add up the 
community products.  
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Objective 3:   To encourage and coordinate the cooperation with the 
Royal Project Foundation, the concerned government 
sector, state enterprise, government agencies, and 
educational institutions, and private sector both inside 
and outside the country for studying, researching, 
developing, and transmitting data  and technology to 
the high area community. 

 
Problems and Obstacles Comments and Recommendations 

Most cooperation with various agencies in 
studying, researching, developing, and 
transmitting data and technology in the 
high areas was carried out in form of 
learning exchange such as seminar, study 
tour, or training both in Thailand and 
foreign countries. However, the 
cooperation in producing research or 
innovation was minimally done. 

The cooperation on research with 
agencies inside and outside the country 
should be upgraded particularly those on 
innovation construction whose proposal 
could be submitted for  could be proposed 
for the fund gaining income for the 
Institute. Besides, the learning exchange 
sessions could open for new perspectives 
for the Institute’s researchers, particularly 
the exchange with foreign agencies. After 
each exchange, there should be the 
session to mutually conclude knowledge, 
weaknesses, or guideline for applying 
with the farmer groups to serve as the 
basis for the Institute’s systematic process 
of knowledge management further on.  

 
Objective 4: To carry out the study, research, development, and 

publishing data and information concerning high area 
development covering the whole cycle of the topic 
such as production, marketing, production standards, 
goods transportation, and coordinating and promoting 
center of such operations. 

 
Problems and Obstacles Comments and Recommendations 

1. In applying technology to enhance 
effectiveness of the service provision, 
there were still some limitations 
though, at the present, HRDI has 
adopted technological system to the 
process of providing service to the 
people in the area. However, there still 
some limitations in using digital 
technology for providing service to the 
people as in the high there is not Wifi 
signal blocking the personnel working 
in the area to use the information 
technology to facilitate their operation 

1. Effectiveness of service provision 
should be enhanced utilizing 
information technology to delver the 
research outcomes and information on 
the highland development suiting the 
context of each area to the farmers in 
the form mostly understandable to 
them both via online and offline. 

2. There should be the encouragement for 
the study on Big Data to be used for 
collecting data on research and 
development including others concerning 
high area along with other agencies and 
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Problems and Obstacles Comments and Recommendations 
in the area in concrete and sustainable 
ways. 

2. The knowledge management cover  
the whole cycle of processes has not 
continuously done due to the lack of 
Big Data which are comprehensive 
and divert to publicize and deliver 
knowledge on sustainable basis. 

3. There was the deadlock of information 
management and publicization for 
support the Royal Project due to some 
personnel shortage as new personnel 
could not be recruited due to manpower 
framework having been restricted by 
20 June B.E. 2560 Cabinet Resolution.  

networks to integrate all the information 
and data as well as to set up the network 
system to monitor and keep it up to date 
and, in case of certain problem coming 
up, it could help solve the problem. In 
general, the data and information could 
be accessed to be used for carrying out 
the responsible development mission at 
any space and time. 

3. There should the knowledge management 
on the outcomes of the study, research, 
and development before publicizing or 
sharing knowledge and information 
from the research and operation among 
the operational personnel and the target 
group farmers to assure their sustainable 
self-reliance basing on the knowledge 
basing on the research operation. The 
process included constantly knowledge 
recording as well as evidences on the 
practice. The personnel should be 
trained and train themselves to be able 
to create academic works as a channel 
for transmitting knowledge to a certain 
target group. They then could develop 
themselves from the learning via their 
experience. 

4. The areas responsible by the Institute 
have been expanded every year 
resulting inefficient number of 
personnel operating in the area. This is 
due to the constraints imposed by rules 
and regulations on public organization. 
More personnel should added up the 
area. They could be recruited from the 
core-leader farmers or model farmers 
to work as personnel of the Institute. 
As such personnel are local people in 
the area, they have understood the 
contexts of the area and could be able 
to coordinate cooperation and learn 
faster than the newly recruited 
personnel from outside. 
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Objective 5: To cooperate and  exchange academic  research  and 

development of high area at international level. 
 

Problems and Obstacles Comments and Recommendations 
Knowledge on  research and development 
on high area development at international 
level mostly acquired via study tour or 
workshop to enhance knowledge 
resulting its learning exchange specific 
for certain context and individual group.  
 

1. HRDI should develop the information 
system at international level on research 
and development in the high area in via 
online, website or offline, via application 
or other channel usable by the project 
personnel and farmers in the area to 
learn together. The process would 
promote mutual learning and facilitate 
the knowledge expansion in 
comprehensive way. 

2. HRDI should develop a concrete 
information system on high area 
research and development at 
international level and set online 
information system via website and 
offline with application for those who 
live in the remote area and can not 
access the internet signal to facilitate  
the project personnel, and farmers in  
the area to mutually learn expanding 
knowledge in a comprehensive way 

3. HRDI should promote knowledge 
management (KM) for the researchers, 
project personnel,  and farmer leaders 
who had opportunity in studying tour  
in the foreign countries to expand 
knowledge or develop the acquired 
knowledge to get the good practice to 
serve as the model for other members  
to mutually learn. 
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Objective 6: To provide counseling and various services concerning 

high area development obtained from studying, data 

searching, and developing. 
 

Problems and Obstacles Comments and Recommendations 
1. Lacking the knowledge management 

on part of the personnel working in the 
area to forward to the farmers in time 
and easily accessing 

2. Lacking the management of knowledge 
obtained from the research to transmit 
to the farmer to assure their sustainable 
self-reliance  

3. Creating and searching for method or 
innovation in providing service to the 
people resulting the high impact which 
is still limited in certain areas.  

1. HRDI should manage the knowledge 
acquired by the personnel as most 
knowledge exists in the individual’s 
mind. When problems occur, farmers 
always ask the personnel resulting the 
delay in solving the problems. The 
personnel should set up the guideline  
in utilizing the farmer’s capacity. The 
Institute should develop a group of 
farmers as the model of developers to 
serve as the coordinator and help build 
up the awareness of their colleague  
farmers on various objectives of the 
Institute. The information would be 
distributed faster and more comprehensively 
resulting the sustainable self-reliance of 
all the farmers. 

2. In transmitting knowledge gained from 
research to the farmers, there is a need 
to reduce and simplify to make it more 
understandable. The parts that the 
farmers do not need to know could be 
left out. The understandable form of 
knowledge should be recorded to 
distribute to other groups of farmers 
further on to save time and human 
resource.  

3. In developing innovation in providing 
service to the people, there should be a 
coordination of the concerned government 
agencies and network. HRDI should set 
up the Government Innovation Lab to 
apply the Design Thinking focusing on 
the service receivers and collaboration of 
all the sectors which is the strength of 
HRDI to collectively create service 
providing innovation via the design lab 
which is th area of the center/project 
expanded from the Royal Project having 
been operated by HRDI. Such process 
was carried out by personnel in the are 
to develop the innovation for setting up 
the public policy and deliver the service 
to people. 
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Objective 7: To  support  and  carry  out  th  operation  to  certify 

standards of the Royal Project products and those of 

the  project  run  by  agencies  inside  and  outside  the 

country including the effort to register for the patent, 
trademark, and other forms of intellectual property 

both inside and outside Thailand. 
 

Problems and Obstacles Comments and Recommendations 
For the attempt to support the efforts to 
gain the standard certification of the 
products produced by the Royal Project 
and other projects including the research 
results to be recognized as intellectual 
property from the concerned international 
organization, there has no satisfying 
result as only few projects having been 
able to get such certification. Most were 
of the product or trademark certification 
from the concerned agencies inside the 
country.  

HRDI should have the measure to promote 
and support the administration and 
management to facilitate the submission 
for product standard certification as 
follows: 
1. Creating team in the agency to carry 

out the process on requesting the  
product standard certification, 
registration for the patent, trademark, 
and intellectual property  from foreign 
agencies to enhance effectiveness of 
administration and management on 
particular issues.  

2. Mutually carrying out the operation to 
recognize or vote for the outstanding  
products or research work satisfying the 
requirements in requesting for the 
certification of the product standard, 
patent, trademark, and intellectual 
property from international agencies 
along the cooperation with the farmers, 
producers, and the team to push forward 
for the product certification of the 
company.  

3. Managing knowledge on the process to 
prepare more readiness of the products 
to submit for certification, patent,  
trademark, and intellectual property on 
part of the farmer, particularly on 
submitting the request to foreign agency 
including basic knowledge on the 
process, operational duration from the 
beginning until the getting the results. 
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Objective 8: To  organ ize  t he  exhib i t i ons  on  agr i cu l ture , 
b iod iver s i ty ,  a nd  o the rs ,  t ou r i s t  at tr ac t i on 
management, and recreation place on agriculture and 
culture, including the learning center on agriculture 
and plan conservation, all of which promoting and 
supporting the operation to achieve the Institute’s 
objectives.  

 
Problems and Obstacles Comments and Recommendations 

1. The enhancement of the capacity of 
being learning resources was still 
during the formation and development. 
The operation to its full capacity has 
not yet begun. 

2. There was the lack of in time assessment 
on knowledge of the service receivers 
gained from the learning resource.  

3. There as the lack of personnel 
development on botany, plant breeding 
development, public relations, and 
marketing resulting the loss of 
opportunity for developing the area to 
be a tourist attraction.   

1. Rajapruek Royal Park should be 
developed to have the capacity of being 
a learning resource to satisfy the 
objectives of founding the Institute such 
as increasing number of personnel who 
are able to carry out the activities to 
screen and digest knowledge to more 
effectively transmit to the target group.  

2. HRDI should constantly assess the 
knowledge the service receivers had 
acquired from the learning resources 
in the Park after using the service to 
use the information for developing the 
capacity of being an effective learning 
resource of the Park. 

3. There should be more experts on 
botany and plant breeding and capacity 
development the personnel to support 
the management on breeding of the 
plants which would be divert in number 
and species in the future to come. 

4. There should be an effort to develop 
capacity of the personnel on public 
relations and marketing as the tourist 
situation in Chiang Mai was still 
uncertain. The public relations and 
marketing could show up the outstanding 
of the Rajapruek Royal Park which 
should be managed to have unique 
identity differently from other parks.    

 

 

 

 

 

 


