
ข้อคดิเหน็เกี่ยวกับ

นโยบายการดาํเนินงาน
ของ

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน)
โดย

นายปีตพิงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการสถาบันวจิยัและพฒันาพืน้ที่สูง
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1. เป้าประสงค์

(เป้าหมายหลัก)

พืน้ที่สูงมีการพฒันาที่สมดุลและยั่งยืน

(เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม สังคม)
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2.วัตถุประสงค์ (หลัก)

ชุมชนบนพืน้ที่สูงมีคุณภาพชีวติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี
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3.ภารกจิตามกฎหมาย (ยุทธศาสตร์)

1. สนับสนุนโครงการหลวง

2. ขยายผลโครงการหลวง

3. การวจิยัพฒันาและการจดัการองค์ความรู้

4. อุทยานหลวงราชพฤกษ์

5. ภารกจิที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
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4.หลักการดาํเนินงาน

ของโครงการหลวง

1. สาํรวจและฟื้นฟูทรัพยากร

2. วจิยัและพฒันา

3. ส่งเสริมอาชีพและรายได้

4. การตลาด
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5.ยุทธศาสตร์

การสนับสนุนโครงการหลวง
1. ความร่วมมือในงานวจิยั

2. ความร่วมมือในการพฒันาศูนย์โครงการหลวง

3. การรับเทคโนโลยีและวธิีการบริหารจัดการมา
ขยายผล

4. ส่งเสริมกจิการต่างประเทศและกจิกรรมอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม
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6.ยุทธศาสตร์การขยายผล

โครงการหลวง

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแขง็

2. พฒันาเศรษฐกจิที่สมดุล

3. เพิ่มคุณภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม

4. สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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7. ยุทธวธิี

1. สร้างเวทคีวามร่วมมือชุมชน (ทาํ Model ฟื้นฟู

ทรัพยากร การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน และการ

พฒันาอาชีพเดมิ)

2. การสร้าง Model ในการพฒันาแบบ Cluster โดยยดึ

ลุ่มนํา้เป็นหลัก และมีศูนย์กลางการพฒันาที่เข้มแขง็

3. การสร้างรูปแบบในการประสานงานพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และรายได้
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7. ยุทธวธิี (ต่อ)

4.พฒันาระบบตลาดและ Logistics 

ที่เหมาะสม

5.สร้างพนัธมติรในรูปแบบต่างๆ เช่น

- CSR - SE

- PES - สร้างและปฏบิัตติาม MOU

6.การพฒันา Brand 9



7. ยุทธวธิี (ต่อ)

7. สร้างความเข้มแขง็ในการบริหารจดัการ

7.1  ฐานข้อมูล

7.2 ปรับโครงสร้างการบริหารที่
สอดคล้องกับภารกจิ

7.3 สร้างบุคลากร/และรายได้ที่เหมาสม
กับงาน
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8. ยุทธศาสตร์ในการวจิยัและพฒันา

1. การถ่ายทอดงานวจิยัโครงการหลวง

2. งานวจิยัต่อยอดงานทดลองระดบั Farm 

งานวจิยัที่เหมาะสมกับพืน้ที่ขยายผล

3. สร้างระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ระบบทรัพย์สินทางปัญญา

4. การจดัการองค์ความรู้
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9. ยุทธวธิี

1. มีการคัดเลือกเทคโนโลยีจากโครงการ

หลวงเพื่อใช้ทดลองในระดบัฟาร์มอย่าง

ต่อเนื่อง

2. จดัการชุดวจิยัและเพิ่มพนูองค์ความรู้

เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม
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9. ยุทธวธิี (ต่อ)

3. สร้างรูปแบบการจัดการองค์ความรู้

เทคโนโลยีผ่านเครือข่ายใหม่ๆ 

3.1 เครือข่าย Electronics

3.2 การ Out Source และ Outreach

3.3 เครือข่ายราชการ ส่วนภมูภิาค 

     ส่วนท้องถิ่น 13



9. ยุทธวธิี (ต่อ)

4. เสริมสร้างเครือข่ายและการหาทุน เช่น 

การสร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาที่สูง

5. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เหมาะสม

และปรับแก้ฐานข้อมูลให้ถูกต้อง สืบค้น

ง่าย
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9. ยุทธวธิี (ต่อ)

6. สร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ 

(knowledge management) โดยเริ่ม

จากภายในสาํนักงาน

7. จดทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างระบบ

การแบ่งผันผลประโยชน์
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10. ยุทธศาสตร์อุทยานหลวงราชพฤกษ์

1.การเป็นแหล่งเทดิพระเกียรตพิระจริยวัฒ

   ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

   เกี่ยวกับโครงการหลวงและการเกษตรที่สูง

2. การเป็นแหล่งเรียนรู้ศักยภาพและการดาํเนินงาน

โครงการหลวง

3. การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทาง 

ชีวภาพของพืน้ที่สูง 16



10. ยุทธศาสตร์อุทยานหลวงราชพฤกษ์

(ต่อ)

4. การเป็นแหล่งนิทรรศการองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

5. การเป็นแหล่งนันทนาการที่ให้ทัง้

ประโยชน์แก่สุขภาพ ภมูปิัญญา และ

ความคดิสร้างสรรค์ (creativity) 17



10. ยุทธศาสตร์อุทยานหลวงราชพฤกษ์

(ต่อ)

6. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เลีย้งดตูวัเองได้ระดบั

หนึ่ง
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11. ยุทธวธิี

1. ปรับรูปแบบสวนให้เหมาะสมและ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

2. ปรับรูปแบบการบริหารให้มีอสิระและมี

การจดัการแบบมืออาชีพ

3. จดัทาํแผนธุรกจิและตารางกจิกรรมการ

เผยแพร่งานและการหารายได้ 19



11. ยุทธวธิี (ต่อ)

4. อาจจาํเป็นต้อง Outsource งานบาง

ประเภทเพิ่มเตมิตามความเหมาะสม

5. สร้างเครือข่ายในส่วนกจิกรรมด้านองค์

ความรู้ การท่องเที่ยว และนันทนาการ

6. มีการบริหารการเงนิอย่างมีประสิทธิภาพ
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12. ยุทธศาสตร์ด้านภารกจิอื่น

1. ร่วมมือกับหน่วยงานและโครงการอื่นตาม

ความเหมาะสมโดยให้มีความสอดคล้องกับ

ภารกจิขององค์กร

2. ให้ความสาํคัญกับกจิการระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการ

แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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12. ยุทธศาสตร์ด้านภารกจิอื่น (ต่อ)

3.  ทาํความเข้าใจกับขอบเขตอาํนาจของ

องค์การมหาชนและกจิการที่องค์การ

มหาชนพึ่งกระทาํร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
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