
ทิศทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสงู 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องคการมหาชน) 
11 ตุลาคม 2551 

 
ประเด็นนําเสนอ 

• โครงการหลวงและความเปนมาของสถาบัน 
• ผลการดําเนินงานและกิจกรรมใหม 2552 
• ทิศทางการดําเนินงาน 
• ความคาดหวังของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
1. โครงการหลวงและความเปนมาของสถาบัน 

 1.1  ความเปนมา 
1) พ.ศ. 2512 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ กอตั้งโครงการหลวง  

   โดยมีพระราชประสงค ลดการปลูกฝน,พฒันาชีวิตและการเปนอยูของชาวเขาและฟนฟูปาตนน้ําลําธาร 
2) พ.ศ. 2535 โปรดเกลาฯ ตัง้มูลนิธิโครงการหลวง 
3)  พ.ศ. 2536 สป.กษ. ตั้งกองพัฒนาเกษตรที่สูง 
4)  พ.ศ. 2545 ยกระดับเปนสํานกัพัฒนาเกษตรที่สูง 
5)  พ.ศ. 2548 ปรับเปลี่ยนเปนสถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

1.2 วิธีการดําเนินงานที่สําคญัของโครงการหลวง 

 



2. ผลการดําเนนิงานและกิจกรรมใหม 2552 
2.1 ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ตัวชี้วัด (ก.พ.ร.) ผลงาน 

ป 2550 4.6411 วางพื้นฐาน 

ป 2551 4.070 
(4.5+) 

- งานวจิัย 
- งานพัฒนา 
- ฐานขอมูล 
- การพัฒนาบคุลากร 

ป 2552 (4.5+) ผลงานที่เปนรูปธรรม 
 

2.2 กิจกรรมใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1) พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงเพิ่มใหม 

-  3 พื้นที่ ในจงัหวัดเชียงใหม 1 แหง และจังหวดันาน 2 แหง 
-  กปส. มีมติเห็นชอบเมื่อวนัที่ 27 มิ.ย. 2551 โดยใหรวมในแผนปฏิบัตกิารฯ ที่ ครม. เห็นชอบไวแลว 

2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยัง่ยืน 
- 10 พื้นที่ ในจังหวดัเชยีงใหม แมฮองสอน และตาก 
- ระยะดําเนินการ 2 ระยะ (2552-2559) รวม 8 ป 
- กปส. มีมติเหน็ชอบเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2551  
- อยูระหวางนําเสนอ ครม. ของ ปปส. (งบประมาณสมทบจาก ปปส. ปละประมาณ 20 ลานบาท) 

3) โครงการจดัทําแผนทิศทางในพื้นท่ีเครือขายการเรียนรู 180 แหง 
- สํารวจแลว 159 หยอมบาน 
- สัมมนารับฟงขอคิดเห็นระดบัอําเภอ 10 คร้ัง ระดับจังหวดั 1 คร้ัง 

4) สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 
- กวก. มอบให มช. ศึกษาการใชประโยชนและการบริหารจัดการพืน้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 
(ระยะเวลา 3 เดือน) 
- คาดวา สวพส. จะรับการถายโอนประมาณ เมษายน 2552 
 



  5) โครงการความรวมมือไทย-สปป.ลาว 
- 24-26 เมษายน 2551 UNODC เชิญคณะกรรมการสถาบันรับทราบสถานการณ 
- กต. ใหการสนบัสนุนงบประมาณ 860,000 บาท สําหรับการดูงานของเจาหนาที่ระดับสูง /การ

ฝกอบรมเจาหนาที่ /และการพัฒนาโครงการรวมกับ UNODC และ สปป.ลาว 
 
3. ทิศทางการดําเนินงาน 

3.1 ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ยุทธศาสตรการวิจัย  
  ภาพรวมของงานวิจัย 

 
 
  (1) งานวิจัยสนับสนุนโครงการหลวง 

ผลผลิต/ผลลัพธ 
• มีการนําไปใชประโยชน 
• เอกสารเผยแพร 
• คูมือBest Practice 

  (2) งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

• การขับเคลื่อนใหเกิดการใชประโยชนในระดับชุมชนทีเ่ปนรูปธรรม 
• มีผลิตภัณฑทีแ่กปญหาการปลูกพืชสําคัญและ/หรือชุมชนไดรับประโยชน 
• มีกระบวนการเรียนรูและการถายทอดในระดับชุมชน  

 
 



  (3) งานวิจัยเชงินโยบาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

• การทบทวนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหวงโซการผลิตและการตลาด 
• การกําหนดทศิทางหรือยุทธศาสตรการดําเนินงานดานตางๆ  

3.3 ความสัมพนัธในการพัฒนาพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง 

 

 

 

 

 

 



3.4 ทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยัง่ยืน 

 

 

3.5 ทิศทางการดําเนินงานเพื่อสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาพืน้ท่ีสูงอยางยัง่ยืน 
• อาศัยการเรียนรูจากศูนย/สถานีโครงการหลวง 
•  โดย สวพส. เปนเครือขายฐานขอมูลองคความรู/สารสนเทศ 
•  เกิดชุมชุนนักปฏิบัติและการเรียนรู 

3.6 โครงการถายทอดและเรียนรูงานโครงการหลวง 
  - ฝกอบรม/สัมมนาในพืน้ที่โครงการหลวง 
  - มีสมาชิก/นักปฏิบัติสืบสานงานโครงการหลวงในชุมชน 
3.7 ทิศทางโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”  

• เสริมสรางความเขมแข็งของงานดานเลขานุการคณะทํางานการประสานงาน/การจดั
ประชุมกรรมการระดับตางๆ 

• ปฏิบัติงานสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาแหลงอาหารและความหลากหลายทาง
ธรรมชาติในชุมชน 



• สนับสนุนการเรียนรูโครงการตามความเหมาะสม 
3.8 ทิศทางความรวมมือกับนานาชาต ิ

• เผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวง ซ่ึงเปนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
• เขาถึงแหลงทุนและองคความรูในระดับนานาชาต ิ
• เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเพื่อบุคลากรใหเปนมืออาชพี 

3.9 ทิศทางการเสริมสรางประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ 
• การพัฒนาองคกรทุกภาคสวนไปสูองคกรที่เปนการบริหารจัดการ 
• พัฒนาระบบฐานขอมูลและฐานองคความรูเพื่อรองรับการเปนเครือขายการเรียนรูและ

องคกรแหงการเรียนรู 
• พัฒนาบุคลากรใหเปนคนเกง คนดี ภายใตกรอบสมรรถนะ 6 ประการ 

  (1) การมีความคิดและทําสิ่งใหม 
  (2) ความเปนมืออาชีพ 
  (3) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  (4) การมีสวนรวม 
  (5) ความมใีจรกัในการวิจยัและพัฒนา 
  (6) การปฏิบัตงิานบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ  
 
4. ความคาดหวังของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

• เปนองคกรที่มกีารเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  
• เปนองคกรแหงความภาคภูมใิจ 

 

 

 
 

 

 

 
 


