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สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู
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  พืน้ทีโ่ครงการหลวง

พืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง
1) พืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง
2) พืน้ทีโ่ครงการถา่ยทอด
องคค์วามรูโ้ครงการหลวงและ
พฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู 
3) พืน้ทีโ่ครงการรกัษน์ํา้เพือ่พระ
แมข่องแผน่ดนิ
4) พืน้ทีโ่ครงการขยายผล
โครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาการ
ปลกูฝิ่นอยา่งย ัง่ยนื

ประชากรในพืน้ทีป่ฏบิัตงิานสถาบนัวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2554



องคก์รอยูร่อดมาไดอ้ยา่งไร

ความสามารถในเชงิเทคนคิไมพ่ฒันาขึน้

วงจร PDCA ไมม่กีารหมนุ 
(ตดิอยูท่ีก่ารวางแผนเทา่นัน้)

สาเหตแุละผลกระทบขององคก์รทีม่ปีญัหา

ฝ่ายจัดการไมม่ภีาวะผูน้ํา

ผล
กระทบ

ผูจ้ัดการไมป่รับปรงุระบบ

การบรหิารจัดการออ่นแอ

การไมส่นใจเทคโนโลยใีน
การบรหิารจัดการ

หาตวัผูน้ําและผูจ้ัดการไมพ่บ

ตัง้แตร่ะดบับนถงึระดบัลา่งบรษิัทประกอบ
ไปดว้ยศลิปิน

ไมม่วีธิกีารทํางานอยา่งเป็นระบบ 
(มแีตแ่บบพึง่พาตนเอง)

ไมม่มีาตรฐานในองคก์รทีใ่ชง้านได ้

ไมม่ปีระเพณีในการสือ่สารดว้ยเอกสาร

เป็นคณะนักเลา่นทิาน

ผลงานไมช่ดัเจน โดยมคีณุภาพตํา่
และตน้ทนุสงู

สาเหตุ

ผลเสยีจากการมสีถานทีต่ัง้อยูใ่นชนบท

สิง่ทีท่ําเป็นไปตามสตูร



สาเหตแุละผลกระทบขององคก์รทีม่ผีลการดาํเนนิงานทีด่ ี
เป็นหน่วยงานทีม่ผีลการดําเนนิงาน

ยอดเยีย่ม

ความสามารถในเชงิเทคนคิเตบิโตขึน้

วงจร PDCA หมนุอยา่งไหลลืน่ 
(สะสมผลลพัธอ์ยา่งเห็นไดช้ดั)

ฝ่ายจัดการมภีาวะผูน้ําทีด่ี

ผล
กระทบ

ผูจ้ัดการทําการปรับปรงุระบบ

การจัดการเขม้แข็ง

รูจ้ักเทคโนโลยใีนการจัดการ

ผูน้ําและผูจ้ัดการทําบทบาทและหนา้ที่
ของตนเอง

ผูน้ําและผูจ้ัดการเป็นมอือาชพี

วธิกีารทํางานมรีะบบ

เป็นธรรมเนยีมทีก่ารสือ่สารเป็นการสือ่สาร
ผา่นทางเอกสาร

กลุม่ทัง้กลุม่สบืทอดประสบการณ์กนัผา่น
เอกสารบนัทกึ

โดยมคีณุภาพสงูและตน้ทนุตํา่

สาเหตุ

ประโยชนจ์ากสถานทีต่ัง้อยูใ่นชนบท

สิง่ทีท่ําเป็นสิง่ทีส่ําคญั มาตรฐานในองคก์รสามารถใชก้ารได ้

รว่มมอืกนั



- ศนูยค์วามรูพ้ชืสวนและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ

- แหลง่ทอ่งเทีย่วทางการเกษตร
และวฒันธรรม

บรหิารจดัการ
อทุยานหลวงราชพฤกษ์

สนบัสนนุงานโครงการหลวง

- งานวจิยัตอ่ยอด/เชงิบรูณาการ

-   พฒันาศนูยเ์รยีนรูบ้นพืน้ทีส่งู

พฒันาพืน้ทีส่งูของประเทศ

- งานวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

-  พฒันาเชงิพืน้ทีบ่นฐานความรู ้

   เพือ่ใหเ้กดิความย ัง่ยนื

-  สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

สวพส.
HRDI

           

- รว่มมอืและแลกเปลีย่นทางวชิาการ

     Capture best practices

- ใหค้าํปรกึษาและถา่ยทอดความรูพ้ ืน้ทีส่งู

    Experience sharing and Capacity building 

ความรว่มมอืกบันานาชาติ

ภาพรวมการดาํเนนิงานของสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู



วสิยัทศัน์ เป้าหมาย ยทุธศาสตร์

การวจิยั

การพฒันา

การบรหิารอทุยานหลวง
ราชพฤกษ์

• การประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการ

STRATEGIC  PLAN  OVERVIEW

มุง่สนับสนุนงาน
โครงการหลวงและขยาย
ผลงานโครงการหลวงใหเ้กดิ
การพัฒนาอยา่งยั่งยนื และ
พัฒนาอทุยานหลวนราชพฤกษ์
ใหเ้ป็นแหลง่ความรูแ้ละแหลง่
ทอ่งเทีย่วระดับนานาชาติ

ชมุชนมรีายไดพ้อเพยีง

สามารถพึง่ตัวเอง

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดร้ับการฟื้นฟู

• สนับสนุนงานโครงการหลวง

• การวจิัยเชงิปฏบิตักิารในพืน้ที่
ขยายผลโครงการหลวง

• พัฒนาเชงิบรูณาการเชงิพืน้ที่
• เสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

• ศนูยเ์รยีนรูพ้ชืสวนและความ
หลากหลายทางชวีภาพ

• แหลง่ทอ่งเทีย่วการเกษตรและ
วฒันธรรม.

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การพัฒนาระบบการปฏบิตังิาน

• การพัฒนาระบบสารสนเทศ



วสิยัทัศน์
(Vision)

 Integrated Performance Management Systems

ความสามารถขององคก์าร 
(Organization)

ความสามารถของหน่วยงาน
(Functional Competence)

ความสามารถของกลุม่งาน
 (Job Competence)

มาตรฐานความสามารถ 
(Competency Standard)

คา่นยิมและวฒันธรรมองคก์าร
(Core Value & Culture)

พันธกจิ
(Mission)

แผนยทุธศาสตร์
(Strategic Plan)

แผนปฏบิตักิาร
Operation Plan

ผลงานขององคก์าร 
(Organization Performance)

ผลงานของหน่วยงาน
(Functional Performance)

มาตรฐานผลงาน 
(Performance Standard)

ผลงานกลุม่ 
(Job performance)



พันธกจิ

ยทุธศาสตร ์: แผนปฏบิัตกิาร Employee Competencies

1. การคดิสิง่ใหม่
2. ความเป็นมอือาชพี
3. การมสีว่นรว่ม
4. การบรกิารทีด่ี
5. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ

1. องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
2. องคก์ารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี
3. องคก์ารทีม่คีวามสามารถในการจัดการและ
ประยกุตค์วามรูสู้ก่ารพัฒนา

กลุม่งานวจิัย

กลุม่งานพัฒนา

กลุม่อทุยานหลวง
ราชพฤกษ์

Functional 
Competencies

Organization Competencies

ระบบสมรรถนะของสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู

วสิยัทัศน ์ 

กลุม่งานบรหิาร
จัดการ



การพฒันาระบบมาตรฐานการปฏบิตังิาน

• KAIZEN = การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง

• 5 ส = พืน้ฐานของนสิยัการปฏบิตังิาน

• TQM = การบรกิารคณุภาพท ัว่ท ัง้องคก์ร



หลกัการสาํคญั

1) สะสาง = การจัดแยกของทีจ่ําเป็นกบัของทีไ่มจ่ําเป็น และขจัดของทีไ่มจ่ําเป็นออกไป  

2) สะดวก = การจัดวางของทีจ่ําเป็น ใหง้า่ยตอ่การนําไปใช ้และงา่ยตอ่การเก็บคนืทีเ่ดมิ

3) สะอาด = การทําความสะอาดสถานที ่อปุกรณ ์และสิง่ของทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นนจิ

4) สขุลกัษณะ = การรักษาสถานที ่อปุกรณ ์สิง่ของทีใ่ช ้ใหถ้กูสขุลกัษณะและปลอดภยั

5) สรา้งนสิยั = การปฏบิตัติามระเบยีบวนิัยและขอ้บงัคบั ใหถ้กูตอ้งและตดิเป็นนสิยั

• 5 ส



Kaizen  คอื การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง

หลกัการสาํคญั

1) การปรับปรงุตลอดเวลา (Every time) 

2) เป็นหนา้ทีข่องทกุคน (Every Level)

3) มุง่เกีย่วกบักระบวนการ (Every Process)

องคป์ระกอบของไคเซ็น

1) ความคดิสรา้งสรรค ์

2) จติใจทีอ่ยากพัฒนาปรับปรงุสิง่ตา่งๆใหด้ี

3) การลงมอืปฏบิตั ิเพือ่ทําสิง่นัน้ใหเ้ป็นจรงิ

• KAIZEN

P

AC

A



TQM หรอื การบรหิารคณุภาพทั่วทกุดา้นทัง้องคก์าร หรอืการบรหิารจัดการ

คณุภาพโดยรวม

หลกัการสาํคญั

1) การใหค้วามสําคัญกับลกูคา้ (Customer Oriented)  ลกูคา้คอืคณุภาพ  
และคณุภาพก็คอืลกูคา้ 

2) การพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous  Improvement) 

3) สมาชกิทกุคนมสีว่นรว่ม (Employees Involvement) สมาชกิทกุ
คนมสีว่นรว่ม

การให้
ความสําคญั
กบัลกูคา้

TQM

การพฒันา
อยา่ง
ตอ่เนือ่ง

• TQM



หนว่ยงาน ระบบ

- ทกุหน่วยงาน - 5 ส.

- Kaizen

- สํานักอํานวยการ

- อทุยานหลวงราชพฤกษ์

- 5 ส.

- Kaizen

- TQM

• หนว่ยงานทีท่าํระบบคณุภาพ



การเพิม่มลูคา่ผลผลติดว้ยฐานความรู ้
Value creation from knowledge application

Development Strategy

• Intensive-farming

• Supply driven

• Low cost

• Mass Production

• Productive-farming

• Market driven

• Value Added Creation

• Product Differentiation

New Paradigm

• Shifting Cultivation

• Opium poppy cultivation

Old Paradigm



• งานวจิยัเชงินโยบาย / งานวจิยัทางสงัคม

• ความรว่มมอืกบันานาประเทศ

โครงการวจิยัเพือ่สนบัสนนุโครงการหลวง

โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในพืน้ทีข่องโครงการหลวง

•   การพฒันาเศรษฐกจิ ชุมชนบนฐานความรู ้

• การสรา้งความม ัน่คงของฐานทรพัยากร ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

โครงการหลวง

พืน้ทีส่งูสว่นใหญข่องประเทศ



 มกีารเผยแพรใ่นรปูแบบตา่งๆ

 ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

นําไปสูก่ารจดทรพัยส์นิทางปญัญา

มกีารนําไปใชป้ระโยชน์

โดยชมุชน

และตอ่ยอดทางธรุกจิ

งานวจิยั

สวพส.

รปูแบบการนําเสนอการวจิยัของ สวพส. ไปใชป้ระโยชน์



แผนทีแ่สดงลุ่มนํา้หลกั 20 จังหวดั

ทีม่ีชุมชนบนพืน้ทีสู่ง

แผนทีแ่สดง

พืน้ทีด่าํเนินการของสถาบนั

แผนทีแ่สดง

ทีต่ั้งลุ่มนํา้น่านและลุ่มนํา้ปิง

ภาพรวมของทศิ
ทางการปฏบิตังิาน

การพัฒนาพืน้ทีส่งู



แผนทีแ่สดง

ลุ่มนํา้สาขาของลุ่มนํา้น่านและลุ่มนํา้ปิง

ลุ่มนํา้ปิงส่วนที ่3

ปากล้วย

ลุ่มนํา้แม่งดั

โหล่งขอด

ลุ่มนํา้ปิงส่วนที ่2

ดอยปุย

ลุ่มนํา้แม่แจ่มตอนบน

แม่มะลอ

ลุ่มนํา้ปิงตอนล่าง

คลองลาน

ลุ่มนํา้แม่ตื่น

ขุนตื่นน้อย แม่แฮหลวง เลอตอ

ลุ่มนํา้สมุน

สะเนียน

ลุ่มนํา้ห้วยยาว (1)

วงัไผ่ ถํา้เวยีงแก นํา้แป่ง

ลุ่มนํา้น่านตอนบน

ปางยาง

ลุ่มนํา้ยาว (2)

โป่งคาํ แม่จริม

ลุ่มนํา้น่านส่วนที ่3

ขุนสถาน นํา้แขว่ง นํา้เคมิ

ลุ่มนํา้ปิงตอนบน

ห้วยเป้า ปางแดงใน ปางมะโอ

ผาแดง

ลุ่มนํา้แม่แตง

ป่าเกีย๊ะใหม่ ฟ้าสวย  ห้วยฮะ

ลุ่มนํา้แม่ริม

ป่าแป๋

ผาแตก

ลุ่มนํา้แม่แจ่มตอนล่าง

ปางหินฝน 



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

บนพืน้ทีส่งูภาคเหนอื

• ชมุชนบนพืน้ทีส่งูไดร้ับการพัฒนาบนฐานความรู ้มคีวามมั่นคงดา้นอาหาร ดํารงชวีติอยู่

อยา่งสมดลุกบัการใชป้ระโยชนแ์ละการรักษาความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

อยา่งเหมาะสมและยั่งยนื

แนวทางการ
ดาํเนนิงาน

• การพัฒนาเชงิบรูณาการดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มภายในขอบเขตของลุม่นํ้า

ลุม่นํา้หลกั ลุม่นํ้าปิง ลุม่นํ้าน่าน ลุม่นํ้า...

ลุม่นํา้หลกั ลุม่นํ้าปิงตอนบน ลุม่นํ้า...... ลุม่นํ้า...

พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

ปจัจบุนั
ศนูยพ์ัฒนา
โครงการหลวง

โครงการขยายผล
โครงการหลวง

โครงการขยายผลโครงการ
หลวงเพือ่แกป้ัญหาการปลกูฝิ่น

เป้าหมาย



กระบวนการและเป้าหมายการปฏบิตังิานพฒันาพืน้ทีส่งู

  

Outcome
 

   Process Output

• คน
• งบประมาณ

•  การบรณูาการ

•  การเรยีนรู ้

•  การมสีว่นรว่ม

•  รายไดเ้กษตรกรเพิม่ขึน้

•  ผลผลติมคีณุภาพ

 มาตรฐาน

•  กลุม่อาชพีมกีจิกรรม

 ทีเ่ขม้แข็ง

•  ดนิและนํ้าและป่าไม ้

     ไดร้ับการฟื้นฟู

• เกษตรกรปลกูพชื
และเลีย้งสตัวบ์นฐาน

ความรู ้

•มกีลุม่กจิกรรมตา่งๆ
• ระบบอนุรักษ์ดนิและนํ้า
•พืน้ทีป่่าตน้นํ้าลําธาร

Goal

ชมุชนมรีายได ้
พอเพยีง

สามารถพึง่ตวัเอง

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดร้ับการฟื้นฟู

Input



กลยทุธการปฏบิตังิานเพือ่สรา้งผลงานทีช่ดัเจน

   เกษตรกรผูน้ํา
• เกษตรกรตัวอยา่ง

• วทิยากรชมุชน
กลุม่, สมาชกิคน

การมสีว่นรว่ม
ในชมุชน กจิกรรมโดดเดน่ครัวเรอืน

เกษตรกรชุมชน ศนูยเ์รยีนรู ้



Goal: High Performance Organization

- องคก์รแหง่การเรยีนรู ้

- มคีวามเป็นมอือาชพี

- ความสามารถในการ

  จัดการและประยกุต์

  ความรู ้

KAIZEN

คนเกง่/คนดี

Stability

• แผนยทุธศาสตร/์

  แผนปฏบิตักิาร

• ระบบมาตรฐานคณูภาพ
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