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ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ทีส่งู 
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พฒันำระบบฐำนขอ้มูล ระบบสำรสนเทศ ระบบโลจสิตกิส ์ สนบัสนุนกำรสร้ำง
เครอืข่ำยควำมร่วมมอืและแลกเปลีย่นผลกำรวจิยับนพืน้ทีสู่งและองคค์วำมรูจ้ำก
โครงกำรหลวงท ัง้ภำยในและตำ่งประเทศ 

กระบวนกำรมสีว่นรว่มจำกภำคทีีเ่ก ีย่วขอ้ง  

 

กำรบูรณำกำรแผนงำนจำกหนว่ยงำนตำ่งๆ 
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กำรสนบัสนุนงำนวจิยั พฒันำของโครงกำรหลวง และขยำยผลองคค์วำมรูโ้ครงกำร
หลวง รวมท ัง้พฒันำอุทยำนหลวงรำชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ทีม่คีณุภำพระดบันำนำชำต ิ 

“ชุมชนบนพืน้ทีส่งู  
(พืน้ทีเ่ป้ำหมำยของสถำบนั)  

มคีณุภำพชวีติและสิง่แวดลอ้มด”ี 
 

องคป์ระกอบส ำคญัของแผนยทุธศำสตรส์ถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ทีสู่ง (องคก์ำรมหำชน) 
ระยะที ่2 (พ.ศ. 2555-2559)  



เร ือ่งเรง่รดัในกำรด ำเนนิงำน 

HRDI 

• ใหท้ ำแผนกำรด ำเนนิงำนทีใ่ชจ้ำ่ยสว่นทีเ่หลอื             (ณ วนัที ่20 เมษายน 2555) 

ยทุธศำสตร/์โครงกำร 
เบกิจำ่ยจรงิ เบกิจำ่ยจรงิ+ผูกพนั+คำ่จำ้ง คงเหลอื 

งบประมำณทีไ่ดร้บั จ ำนวนเงนิ รอ้ยละ จ ำนวนเงนิ รอ้ยละ จ ำนวนเงนิ รอ้ยละ 

1. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำสนบัสนุนโครงกำรหลวง
และขยำยผลโครงกำรหลวง 

  123,803,300.00      47,760,208.04    38.58      64,416,967.44  52.03    59,386,332.56  
  

47.97  

2. ยทุธศำสตรก์ำรวจิยัและพฒันำ     59,130,000.00      13,536,325.63     22.89      25,889,221.01  43.78    33,240,778.99  
  

56.22  

3. ยทุธศำสตรก์ำรเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพกำร
บรหิำรจดักำร 

  102,332,700.00      43,832,008.73     42.83      48,797,671.33       47.69     53,535,028.67  
  

52.31  

3.1 แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูฯ          8,230,200.00             989,140.00      12.02         3,438,140.00  41.77         4,792,060.00     58.23  

3.2 แผนงานการพัฒนาประสทิธภิาพฯ        91,602,500.00        42,531,244.73      46.43      43,922,607.33          47.95        47,679,892.67     52.05  

3.2.1 ส านักอ านวยการ        75,438,200.00        35,504,084.41      47.06       36,253,467.01  48.06       39,184,732.99     51.94  

3.2.2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ          8,872,000.00          3,497,289.90      39.42         3,810,789.90  42.95         5,061,210.10     57.05  

3.2.3 หน่วยตรวจสอบภายใน          1,119,600.00            353,694.00      31.59           403,694.00  36.06            715,906.00     63.94  

3.2.4 ส านักงานกรงุเทพฯ          1,442,400.00            991,815.63      68.76         1,037,795.63  71.95            404,604.37     28.05  

3.2.5 ส านักวจัิย          1,832,500.00          1,128,515.79      61.58         1,240,490.79  67.69            592,009.21     32.31  

3.2.6 ส านักพัฒนา          1,397,800.00            621,100.00      44.43           741,625.00  53.06            656,175.00     46.94  

3.2.7 โครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ          1,500,000.00            434,745.00      28.98            434,745.00  28.98         1,065,255.00     71.02  

3.3 แผนงานการพัฒนาบคุคลากร          2,500,000.00            311,624.00      12.46          1,436,924.00  57.48         1,063,076.00     42.52  

4.  โครงกำรบรหิำรจดักำรอทุยำนหลวงรำชพฤกษ ์     44,734,000.00      12,247,716.54   27.38      15,489,057.34  34.62    29,244,942.66   65.38  

รวมงบประมำณทีไ่ดร้บั  330,000,000.00   117,376,258.94    35.57   154,592,917.12       46.85   175,407,082.88  53.15  



กำรด ำเนนิงำนใหไ้ดต้ำม KPI 

HRDI 

• จ านวน 4 มติ ิ12 ตวัชีว้ัด 

ตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน 
คำ่คะแนน

ทีไ่ด ้

มติทิ ี ่1 มติดิำ้นประสทิธผิลตำมแผนปฏบิตังิำน (น ำ้หนกั : รอ้ยละ 60) 1.67933 

ตวัชีว้ดัท ี ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำรวจิยัของสวพส. 1 

โครงการที ่1 โครงการวจัิยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การจัดการหลังการเก็บเกีย่วและการตลาดผักอนิทรยีข์องโครงการหลวง   1 

โครงการที ่2 โครงการวจัิยการเพิม่ผลผลติและปรับปรงุคณุภาพผลติภัณฑแ์ปรรปูการแฟอราบกิา้ 1 

โครงการที ่3 โครงการวจัิยและพัฒนาการจัดการกอ่นและหลังการเก็บเกีย่ว และระบบโลจสิตกิสส์นิคา้ส าคัญของโครงการหลวง 1 

โครงการที ่4 โครงการวจัิยการปรับปรงุเทคโนโลยเีพือ่เพิม่คณุภาพผลผลติและลดตน้ทนุการผลติไมผ้ลบนพืน้ทีส่งู 1 

โครงการที ่5 โครงการวจัิยและพัฒนาการเพาะปลกูและแปรรปูผลติภัณฑธ์รรมชาตจิากเฮมพ ์ 1 

โครงการที ่6 โครงการวจัิยการพฒันาผลติภัณฑอ์าหารสขุภาพจากผลผลติเกษตร และวัตถดุบิทีเ่หลอืจากการตัดแตง่ 1 

โครงการที ่7 โครงการสภาวะธาตอุาหารพชืและปัจจัยทางดนิเพือ่การฟ้ืนฟทูรัพยากรดนิและการใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งยั่งยนืในพืน้ที่

เกษตรกรรมโครงการหลวง 
1 

ตวัชีว้ดัท ี ่ 1.2 ระดบัควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูทำงดำ้นควำมหลำยหลำยทำงชวีภำพบนพืน้ทีส่งูและกำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำม

รว่มมอื 
1 

ตวัชีว้ดัท ี ่ 1.3 รอ้ยละควำมส ำเร็จของโครงกำรควำมรว่มมอืกบัหนว่ยงำน/องคก์ำรในประเทศ 3 

ตวัชีว้ดัท ี ่ 1.4 รอ้ยละควำมส ำเร็จของโครงกำรควำมรว่มมอืกบัหนว่ยงำน/องคก์ำรระหวำ่งประเทศ 1 

ตวัชีว้ดัท ี ่ 1.5 จ ำนวนชมุชนทีส่ำมำรถจ ำหนำ่ยผลติผลผำ่นกระบวนกำรบรหิำรจดักำรของกลุม่ 1 



กำรด ำเนนิงำนใหไ้ดต้ำม KPI 

HRDI 

ตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน 
คำ่คะแนน
ทีไ่ด ้

ตวัชีว้ดัที ่1.6  รอ้ยละของเกษตรกรในพืน้ทีข่ยำยผลโครงกำรหลวงทีไ่ดร้บักำรฝึกอบรมและสำมำรถน ำองคค์วำมรูไ้ปใช้

ประโยชนไ์ด ้
2.352 

ตวัชีว้ดัที ่1.7 จ ำนวนทรพัยส์นิทำงปญัญำทีม่กีำรยืน่ขอจดทะเบยีน 3 

ตวัชีว้ดัที ่1.8 กำรด ำเนนิงำนของอทุยำนหลวงรำชพฤกษ ์    

ตวัชีว้ดัที ่ 1.8.1 จ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขำ้เยีย่มชมอทุยำนหลวงรำชพฤกษ ์  1 

ตวัชีว้ดัที ่ 1.8.2 จ ำนวนองคค์วำมรูท้ ีอ่ทุยำนหลวงรำชพฤกษเ์ผยแพร ่  1 

มติทิี ่2 มติดิำ้นคณุภำพกำรใหบ้รกิำร (น ำ้หนกั : รอ้ยละ 10) 1 

ตวัชีว้ดัที ่2.1   รอ้ยละของระดบัควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร   

ตวัชีว้ดัที ่2.1.1 เกษตรกรทีไ่ดร้บักำรถำ่ยทอดควำมรูต้ำมแนวทำงโครงกำรหลวง 1 

ตวัชีว้ดัที ่2.1.2 ผูร้บับรกิำรจำกอทุยำนหลวงรำชพฤกษ ์ 1 

มติทิี ่3 มติดิำ้นประสทิธภิำพของกำรปฏบิตังิำน  (น ำ้หนกั :รอ้ยละ 10) 1 

ตวัชีว้ดัที ่3.1 รอ้ยละของจ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนนิกำรจดัท ำตน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติไดส้ ำเร็จ 1 

ตวัชีว้ดัที ่ 3.2 รอ้ยละของกำรเบกิจำ่ยตำมแผนกำรใชเ้งนิ 1 

มติทิี ่4 มติดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและกำรพฒันำองคก์ร (น ำ้หนกั : รอ้ยละ 20) 3.73 

ตวัชีว้ดัที ่ 4.1 ระดบักำรพฒันำดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  3.73 



HRDI 

กำรบรหิำรจดักำรเชงิลุม่น ำ้ใหเ้ป็นไปตำมยทุธศำสตร ์

7. ลุม่น ำ้ชำยฝั่งทะเล
ภำคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

    16 กลุม่บำ้น 

14. ลุม่น ำ้ชำยฝั่งทะเล
ประจวบครีขีนัธ ์

    7 กลุม่บำ้น 

6. ลุม่น ำ้เพชรบรุ ี

    28 กลุม่บำ้น 

5. ลุม่น ำ้แมก่ลอง 

    314 กลุม่บำ้น 

13. ลุม่น ำ้ทำ่จนี 

     25 กลุม่บำ้น 

4. ลุม่น ำ้สะแกกรงั 

1 กลุม่บำ้น 

2. ลุม่แมน่ ำ้สำละวนิ 

1,058 กลุม่บำ้น 

12. ลุม่น ำ้ป่ำสกั 

       37 กลุม่บำ้น 

9. ลุม่น ำ้นำ่น 

       338 กลุม่บำ้น 

11. ลุม่น ำ้ยม 

       127 กลุม่บำ้น 

1. ลุม่น ำ้ปิง 

 1,179 กลุม่บำ้น 

3. ลุม่น ำ้วงั 

       46 กลุม่บำ้น 

10. ลุม่น ำ้โขง 

     272 กลุม่บำ้น 

8. ลุม่น ำ้กก 

381 กลุม่บำ้น 

พืน้ทีลุ่ม่น ำ้และกลุม่บำ้นบนพืน้ทีสู่ง (14 ลุม่น ำ้ 3,829 กลุม่บำ้น) 
 



จ ำนวนกลุม่บำ้นในแตล่ะพืน้ทีเ่ป้ำหมำยกำรพฒันำทีผ่ำ่นมำในลุม่น ำ้หลกั 

ลุม่น ำ้หลกั จ ำนวนกลุม่บำ้น 

โครงกำร
หลวง 

โครงกำร
ขยำยผล 

โครงกำร
ถำ่ยทอด 
(180 กลุม่
บำ้น) 

โครงกำร
ฝ่ิน 

โครงกำร
รกัษน์ ำ้ 

รวมพืน้ที่
ด ำเนนิกำร 

พืน้ทีส่งู
อ ืน่ๆ 

รวม 

1 ลุม่น ้ากก 63 11 21 3 98 283 381 

2 ลุม่น ้าโขง 21 15 7 4 47 225 272 

3 ลุม่น ้าปิง 360 61 55 61 13 544 635 1,179 

4 ลุม่น ้าน่าน 49 25 37 111 227 338 

5 ลุม่แมน่ ้าสาละวนิ 25 42 59 51 55 238 820 1,058 

6 ลุม่น ้าวงั 3 3 43 46 

7 ลุม่น ้ายม 7 6 13 114 127 

8 ลุม่น ้าท่าจนี 25 25 

9 ลุม่น ้าป่าสกั 37 37 

10 ลุม่น ้าสะแกกรัง 1 1 

11 ลุม่น ้าเพชรบรุ ี 28 28 

12 ลุม่น ้าแมก่ลอง 8 4 12 302 314 

13 ลุม่น ้าชายฝ่ังทะเลประจวบครีขีนัธ ์ 7 7 

14 ลุม่น ้าชายฝ่ังทะเลภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 16 16 

  รวม 476 186 180 115 109 1,066 

(28%) 

2,763 

(72%) 

3,829 



HRDI 

 

กำรบรหิำรจดักำรในระบบลุม่น ำ้เพือ่กำรพฒันำพืน้ทีส่งู 

รำยละเอยีดวธิกีำรด ำเนนิงำนทีเ่ห็นสมควรใหม้กีำรปรบัปรงุ 

1) เนน้รปูแบบกำรด ำเนนิงำนของโครงกำรหลวง 

2) บรหิำรจดักำรในระบบลุม่น ำ้ โดยใชข้อบเขตลุม่น ำ้เป็นขอบเขตของ 

กำรพฒันำ 

3) ใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำระบบนเิวศนแ์ละควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

บนพืน้ทีส่งู โดยกำรมสีว่นรว่มของชุมชน 



HRDI 

วธิกีำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

1) ก ำหนดขอบเขตลุม่น ำ้ทีจ่ะบรหิำรจดักำรบนพืน้ทีสู่ง  ในระยะแรกเนน้ลุม่น ำ้สำขำทีส่ ำคญัใน  

14  ลุม่น ำ้หลกัซึง่ชุมชนบนพืน้ทีส่งูอำศยัอยู ่และจะขยำยไปในลุม่น ำ้สำขำทีเ่หลอืในระยะ 

ตอ่ไป 

2) ก ำหนดศนูยก์ลำงกำรพฒันำ (Hub) และเครอืขำ่ยกำรพฒันำ ในแตล่ะลุม่น ำ้ 

3) พฒันำและปรบัปรงุระบบโลจสิตกิส ์(Logistics) เพือ่เชือ่มโยงกบัศนูยพ์ฒันำโครงกำรหลวง 

4) จดัท ำระบบถำ่ยทอดโดยตรง โดยกำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร  

5)  บรูณำกำรงำนวจิยัระหวำ่งหนว่ยงำนทีเ่ก ีย่วขอ้ง เพือ่กำรพฒันำบนพืน้ทีส่งู 

6)  เพิม่ประสทิธภิำพกำรรกัษำระบบนเิวศฯ และสิง่แวดลอ้ม โดยกระบวนกำรมสีว่นรว่มของชุมชน 

และสงัคมเชน่  

6.1 “การจ่ายคา่ตอบแทนคณุคา่ระบบนเิวศ ” (Payment for Ecosystem Service: PES)  

6.2 "การให"้ แกส่ังคมเพือ่สรา้งสรรค ์(Social Enterprise : SE)  หรอืประชาอาสา 

 

กำรบรหิำรจดักำรในระบบลุม่น ำ้เพือ่กำรพฒันำพืน้ทีส่งู 



ศนูยข์ยำยผลโครงกำรหลวง(Growth Pole) 

พืน้ทีข่อบเขตกำรพฒันำและเครอืขำ่ย 

กำรพฒันำ ในแตล่ะลุม่น ำ้สำขำ 

วังไผ่ 

สะเนียน 

บ่อเกลือ 

วาว ี

แม่สลอง 

ปางหนิฝน 

ป่าแป๋ 

สบเมย 

แม่สอง 

ห้วยเป้า 

ห้วยเขย่ง 

• ใชลุ้ม่น ้าเป็นขอบเขตการพัฒนาเชงิพืน้ที่

(Area Approach) เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการ

เรยีนรู ้และการพัฒนาเชงิบรูณาการของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ใชย้ทุธวธิกีารพัฒนาแบบ Growth Pole 

Development โดยมศีนูยข์ยายผลโครงการ

หลวง เป็นศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละถา่ยทอดองค์

ความรูโ้ครงการหลวงใหแ้กห่มูบ่า้นหรอื

ชมุชนเครอืขา่ยในพืน้ทีลุ่ม่น ้า (Satellite 

Village)  

แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรใน

ระบบลุม่น ำ้ 



วังไผ่ 

สะเนียน 

บ่อเกลือ 

วาว ี

แม่สลอง 

ปางหนิฝน 

ป่าแป๋ 

สบเมย 

แม่สอง 

ห้วยเป้า 

ห้วยเขย่ง 

พชืผกั ไมผ้ล หตักรรม 

กำแฟ  ไมผ้ล 

ไมผ้ล ขำ้วไร ่ พชืผกั 

กำแฟ  พชืผกั 

ไมผ้ล ขำ้วไร ่ พชืผกั 

กำแฟ พชืผกั 

พชืผกั 

พรกิกะเหรีย่ง  พชืผกั 

กำแฟ ไมผ้ล พชืผกั 

พรกิกะเหรีย่ง  พชืผกั 

การก าหนดเป้าหมายของผลผลิตของแต่ละศูนย์ 



ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่โครงการหลวง  

ศูนย์เรยีนรู้ปา่ชาวบา้น 

ศูนย์เรยีนรู้การผลิตกล้าผัก 

ศูนย์เรยีนรู้พืชไร ่

ศูนย์เรยีนรู้มะม่วง 

ศูนย์เรยีนรูอ้งุ่น 

ศูนย์เรยีนรู้ไม้ดอกไมป้ระดับ 

ศูนย์เรยีนรู้ไม้ดอกเขตหนาว 

ศูนย์เรยีนรู้พืชสมุนไพร 

ศูนย์เรยีนรู้การปลูกผัก 

ศูนย์เรยีนรู้การปลูกผัก 

ศูนย์เรยีนรู้การจักการหลัง
เก็บเก่ียวพืชผัก 

ศูนย์เรยีนรู้พืชผักเขตหนาว 

ศูนย์เรยีนรู้การปลูกผักใน
โรงเรือนไม้ไผ่ 

ศูนย์เรยีนรู้เสาวรสหวาน 

ศูนย์เรยีนรู้พลับ 

ศูนย์เรยีนรู้กาแฟ 

ศูนย์เรยีนรู้วานิลลา 

ศูนย์เรยีนรู้เครื่องเงนิ 

ศูนย์เรยีนรู้ผ้าทอ 

ศูนย์เรยีนรู้การเล้ียงสัตว์ 

ศูนย์เรยีนรูอ้าโวคาโด 

ศูนย์เรยีนรู้การจัดการทอ่งเทีย่ว 

ศูนย์เรยีนรู้การจัดการทอ่งเทีย่ว 

ศูนย์เรยีนรู้การปลูกผักใน
โรงเรือน 

ศูนย์เรยีนรู้การผลิตกล้าไม้ผล 

ศูนย์เรยีนรู้การอนุรักษด์ินน้า้ 

ศูนย์เรยีนรู้สหกรณ ์

ศูนย์เรยีนรู้ผักอินทรีย ์



ตำรำงแสดงควำมเชือ่มโยงศนูยข์ยำยผลโครงกำรหลวงกบัโครงกำรหลวง โครงกำรขยำยผลฯ   

โครงกำรถำ่ยทอดองคค์วำมรู ้โครงกำรขยำยผล (ฝ่ิน)  และโครงกำรรกัษน์ ำ้ ในลุม่น ำ้ตำ่งๆ 

ลุม่น ำ้หลกั โครงกำรหลวง ขยำยผล ขยำยผล (ฝ่ิน) ถำ่ยทอดองคค์วำมรู ้ รกัษน์ ำ้ 

1. ลุม่น ำ้ปิง หนองเขยีว หว้ยลกึ แมป่นูหลวง 

(3 แหง่) 

หว้ยเป้า  ปางแดงใน  ปางมะโอ  

โหลง่ขอด (4 แหง่) 

ผาแดง (1 แหง่) หว้ยอโีกผ๋าลาย (1 แหง่) 

มอ่นเงาะ แมห่ลอด หนองหอย 

แมส่าใหม ่หว้ยเสีย้ว แมแ่พะ ทุง่

เรา ทุง่เรงิ ตนีตก ป่าเมีย่ง แม่ทา

เหนอื (12 แหง่) 

ป่าแป๋ ดอยปยุ ผาแตก(3 แหง่) ป่าเกี๊ยะใหม่ 

ฟ้าสวย (2 แหง่)  

ขนุขานนอ้ย (1 แหง่) น ้าปิงนอ้ย น ้าแม่

หาด   (2 แหง่) 

แกนอ้ย วดัจันทร ์ปางอุง๋ ทุง่

หลวง แมแ่ฮ ขนุวาง อนิทนนท ์

หว้ยสม้ป่อย แม่สะป๊อก ขนุแปะ 

แมโ่ถ พระบาทหว้ยตม้ (12 

แหง่) 

ปางหนิฝน ป่ากลว้ย  แมม่ะลอ  

คลองลาน (4 แหง่) 

แมแ่ฮหลวง ขนุตืน่

นอ้ย เลอตอ   

(3 แหง่) 

 

แมแ่อบใน หว้ยฮอ่มใน ปงผาง 

สะมอจอลา่ง โป่งขาว หว้ยสนิา 

(6 แหง่) 

2. ลุม่น ำ้นำ่น   สะเนยีน ปางยาง โป่งค า  

แมจ่รมิ  

วงัไผ ่ถ ้าเวยีงแก น ้าแป่ง  

บอ่เกลอื ขนุสถาน น ้าแขวง่  

น ้าเคมิ(11 แหง่) 

  สะไลหลวง สะจุก หนองน่าน 

แจรงหลวง (4 แหง่) 

น ้าขนุน่าน น ้าล ี                 

น ้าภาค  (3 แหง่ ) 

3. ลุม่น ำ้สำละวนิ แมล่านอ้ย  แม่สะเรยีง  (2 แห่ง) สบเมย แม่สามแลบ  

แมส่อง สบโขง (4 แหง่ ) 

หว้ยฮะ หว้ยแหง้  

ผปีานเหนือ  

(3 แหง่ ) 

ผาแดงบน หว้ยไทร  แม่กองแป 

แมเ่หลอ ขนุแมแ่ลบ ป่าหมาก  

แมห่ลองใต ้ตะพโิจ เลอผาโด ้

ซอแขว่าค ีหว้ยมะโหนกค ี                         

(11 แหง่) 

น ้าของ น ้าแม่สะงา 

น ้าปาย น ้าแม่สะมาด  

(4 แหง่ ) 

4. ลุม่น ำ้โขง สะโง๊ะ หว้ยแลง้ ผาตัง้ (3 แหง่) แมส่ลอง (1 แหง่ )   กิว่สะไต ผาแดงบน (2 แหง่ ) น ้าแมค่ า  (1 แหง่ ) 

5. ลุม่น ำ้กก อา่งขาง หมอกจาม หว้ยโป่ง 

หว้ยน ้ารนิ หว้ยน ้าขุน่ (5 แหง่) 

วาว ี(1 แหง่ ) หว้ยโป่งพัฒนา  

(1 แหง่ ) 

ทรัพยต์ะเคยีน หว้ยน ้ากนื ป่าซอ้

แสนพงษ์ แมป่นูนอ้ยกะเหรีย่ง  

แมฉ่างขา้ว (5 แหง่ ) 

  

6. ลุม่น ำ้แมก่ลอง   หว้ยเขยง่ (1 แหง่ )   เดลอปอบอ (1 แหง่)   

7. ลุม่น ำ้วงั       ปางมว่ง  (1 แหง่ )   

8. ลุม่น ำ้ยม ปังคา่ (1 แหง่)     สะนามเหนือ  (1 แหง่ )   

รวม 38 แหง่ 29 แหง่ 10 แหง่ 33 แหง่ 10 แหง่ 



ลุ่มน า้ปิง 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย แห่ง 

1. ศูนย์พฒันาโครงการหลวง  28 

2. โครงการขยายผลโครงการหลวง 11 

3. โครงการขยายผลโครงการหลวง (ฝ่ิน) (บ้านหลกั) 6 

4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (บ้านหลกั) 9 

5. โครงการรักษ์น า้ (บ้านหลัก) 2 

รวม 56 

6. กลุ่มบ้านอืน่ ๆ  653 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง (ห้วยเป้า ป่าแป๋ ปางหินฝน) 
 (Growth Pole) 3 

การก าหนดศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในลุ่มน า้ปิง 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง
(Growth Pole) 

พืน้ที่บริวารของศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 



ลุ่มน า้น่าน 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย แห่ง 

1. ศูนย์พฒันาโครงการหลวง  - 

2. โครงการขยายผลโครงการหลวง 11 

3. โครงการขยายผลโครงการหลวง (ฝ่ิน) (บ้านหลกั) - 

4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (บ้านหลกั) 4 

5. โครงการรักษ์น า้ (บ้านหลัก) 6 

รวม 21 

6. กลุ่มบ้านอืน่ ๆ 217 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง (วงัไผ่ สะเนียน บ่อเกลอื) 
(Growth Pole) 3 

การก าหนดศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในลุ่มน า้น่าน 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง
(Growth Pole) 

พืน้ที่บริวารของศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 



ลุ่มน า้สาละวนิ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย แห่ง 

1. ศูนย์พฒันาโครงการหลวง  1 

2. โครงการขยายผลโครงการหลวง 4 

3. โครงการขยายผลโครงการหลวง (ฝ่ิน) (บ้านหลกั) 3 

4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (บ้านหลกั) 10 

5. โครงการรักษ์น า้ (บ้านหลัก) 5 

รวม 24 

6. กลุ่มบ้านอืน่ ๆ 801 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง(สบเมย แม่สอง) 
 (Growth Pole) 2 

การก าหนดศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในลุ่มน า้สาละวิน 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง
(Growth Pole) 

พืน้ที่บริวารของศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 



ลุ่มน า้กก 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย แห่ง 

1. ศูนย์พฒันาโครงการหลวง  5 

2. โครงการขยายผลโครงการหลวง 1 

3. โครงการขยายผลโครงการหลวง (ฝ่ิน) (บ้านหลกั) 1 

4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (บ้านหลกั) 5 

5. โครงการรักษ์น า้ (บ้านหลัก) - 

รวม 12 

6. กลุ่มบ้านอืน่ ๆ 281 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง(วาว)ี (Growth Pole) 1 

การก าหนดศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในลุ่มน า้กก 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง
(Growth Pole) 

พืน้ที่บริวารของศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 



ลุ่มน า้โขง 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย แห่ง 

1. ศูนย์พฒันาโครงการหลวง  3 

2. โครงการขยายผลโครงการหลวง 1 

3. โครงการขยายผลโครงการหลวง (ฝ่ิน) (บ้านหลกั) - 

4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (บ้านหลกั) 2 

5. โครงการรักษ์น า้ (บ้านหลัก) 1 

รวม 7 

6. กลุ่มบ้านอืน่ ๆ 224 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง (แม่สลอง) 
(Growth Pole) 1 

การก าหนดศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในลุ่มน า้โขง 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง
(Growth Pole) 

พืน้ที่บริวารของศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 



ลุ่มน า้แม่กลอง 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย แห่ง 

1. ศูนย์พฒันาโครงการหลวง  - 

2. โครงการขยายผลโครงการหลวง 1 

3. โครงการขยายผลโครงการหลวง (ฝ่ิน) (บ้านหลกั) - 

4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ (บ้านหลกั) 1 

5. โครงการรักษ์น า้ (บ้านหลัก) - 

รวม 2 

6. กลุ่มบ้านอืน่ ๆ 302 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง(ห้วยเขย่ง) 
 (Growth Pole) 1 

การก าหนดศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในลุ่มน า้แม่กลอง 

ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง
(Growth Pole) 

พืน้ที่บริวารของศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 



โครงสรำ้งอตัรำก ำลงัสถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ทีส่งู (องคก์ำรมหำชน)   

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนั 

ทีป่รกึษำ, 
ผูเ้ชีย่วชำญ รองผูอ้ ำนวยกำร

สถำบนั 

เลขำนกุำร  

ส ำนกัวจิยั อทุยำนหลวง 
รำชพฤกษ ์

ส ำนกัแผนงำนและ
สำรสนเทศ  

ส ำนกัอ ำนวยกำร  

หนว่ยงำนตรวจสอบ
ภำยใน  

ส ำนกัพฒันำ 

ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร
สถำบนั 

ส ำนกังำนกรงุเทพ  

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ส ำนกังำน 
สำขำลุม่น ำ้ 1 

ฝ่ำยวจิยัและพฒันำ 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 1 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 3 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 2 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ส ำนกังำน 
สำขำลุม่น ำ้ 2 

ฝ่ำยวจิยัและพฒันำ 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 1 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 3 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 2 



HRDI 

กำรปรบัโครงสรำ้งของสถำบนัใหส้อดคลอ้งกบักำรบรหิำรจดักำร 

เป็นระบบลุม่น ำ้ 

โครงสรำ้งส ำนกังำนสำขำลุม่น ำ้ 

• งำนแผน 

• งำนธุรกำร 

• งำนกำรเงนิและบญัช ี 

• งำนพสัดแุละยำนพำหนะ 

• งำนกำรตลำด 
• งำนวจิยั  

• งำนพฒันำ 

• งำนวจิยั 

• งำนพฒันำ 

 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 1 

ส ำนกังำนสำขำลุม่น ำ้ 

- ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 3 

• งำนวจิยั  

• งำนพฒันำ 

ศนูยข์ยำยผล 
โครงกำรหลวง 2 

ฝ่ำยวจิยัและพฒันำ 



HRDI 

 

กำรปรบัเกลีย่ภำรกจิ 

ส ำนกั ลด เพิม่ 

1. ส ำนกัอ ำนวยกำร - - งานประชาสมัพันธ ์

- งานอาคารสถานที ่& สนับสนุน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

- งานสวัสดกิาร 

2. ส ำนกัแผนงำนฯ อนุกรรมการสารสนเทศ 

 

- สว่นจัดการองคค์วามรูแ้ละ

สนับสนุน  Board 

3. ส ำนกัวจิยั Outsource งานวจัิยเฉพาะดา้น 

 

- สว่นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- สว่นยทุธศาสตรว์จัิยและ 

จัดสรรทนุ 

4. ส ำนกัพฒันำ บางพืน้ทีโ่ครงการขยายผลและ

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู ้

-   ส านักงานลุม่น ้าสาขา 

5. อทุยำนหลวงรำชพฤกษ ์ ใหส้มัปทานบางพืน้ที ่ -  งานวจัิยในสว่นวชิาการ 



งบประมาณ 

โครงสรา้ง
องคก์ร บคุลากร

เงนิเดอืน 

สวสัดกิาร 

งานวชิาการ 

การ
ประชาสมัพันธ ์

การจัดซือ้
จัดจา้ง 

องคค์วามรู ้

สือ่ที่
เหมาะสม 

การเผยแพรง่
ผลงาน 

การบรุณาวจัิย
และพัฒนา 

ยทุธศาสตร์
งานวจัิย การจัดสรร

ทนุอดุหนุน 

ประเมนิ 
ผลงาน 

กจิกรรมพเิศษ 

สือ่
อปุกรณ ์

เครอืขา่ย 

แผน
แมบ่ท 

คา่เสือ่ม
ราคา 

ตน้ทนุ 

NOVAT 
การท าทะเบยีน

ครภุัณฑ ์

คูม่อื 

การบรหิาร 
ความเสีย่ง 

วางแผน 

เรง่รัด 

งานวจัิยความหลากหลาย 
ตลาด การเบกิจา่ย ผูเ้ขา้
ชมอทุยานฯ จ านวนผูรั้บ

การถา่ทอดความรู ้

การถา่ยทอดความรูใ้น
อทุยาน 

ปรับแผน 

เรง่รัดการ
ใชจ้า่ย

งบประมาณ 

เรง่รัดการใชง้บเหลอืจา่ย 

ท าแผนใชจ้า่ย
งบประมาณสว่น

ทีเ่หลอื 

ลด/เพิม่งบประมาณ 
ลด/เกลีย่/เพิม่คน 

พัฒนา
บคุลากร 

โครงสรา้ง
เงนิเดอืน สนง. 

สาขาลุม่ 

แผนงาน 

อาคารสถานที ่

แบบ
มาตรฐาน 

ยานพาหนะ 

แผนการ
ใชร้ถ 

ลด/เพิม่/
ปรับปรงุ 

การพัฒนา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

การทบทวนแผนแมบ่ท
ของอทุยานฯ 

แผนธรุกจิ
อทุยานฯ 

การฟ้ืนฟู
พืน้ทีต่น้น ้า 

PES SE 

เป้าหมาย
การขยาย

ผล/ถา่ยทอด
องคค์วามรู ้

แผนลุม่น ้า
โครงการ 

ผลผลติ/
ผลลัพธ ์

การบรูณา
การแผน 

งานพัฒนา 

การเพิม่
ประสทิธภิาพ
การบรหิาร

จัดการ สวพส. 

KPI 


