
ภาพรวมแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบนั

นํามาสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจในองคก์ร



การทบทวนแผนยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตรส์ถาบันวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2550-2554 มภีารกจิสําคัญใน

การสนับสนุนการวจิัยและพัฒนางานโครงการหลวง และขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปยังพืน้ทีส่งู
ของประเทศ โดยสามารถผสมผสานองคค์วามรูจ้ากโครงการหลวงกบัภมูปิัญญาทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
กอ่ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูข้องชมุชนและรักษาคณุคา่และสรา้งประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพบน
พืน้ทีส่งู ตลอดจนสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการฟื้นฟแูละรักษาสิง่แวดลอ้ม 

ในปี 2552 มพีระราชกฤษฎกีาเพิม่วัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้สถาบนัวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งูเพือ่รองรับ
การบรหิารจัดการสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ์ 2549  สถาบนัจงึไดม้กีารทบทวนแผนยทุธศาสตร ์วสิยัทัศน ์
ประเด็นยทุธศาสตร ์และเป้าประสงค ์เพือ่ใหส้ถาบนัสามารถกระทํากจิการไดค้รอบคลมุ วัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้
เดมิ และวตัถปุระสงคเ์พิม่เตมิดงักลา่ว และมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ นโยบายการ
พัฒนา ตลอดจนสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงของประเทศ 

ข ัน้ตอนการทบทวนแผนยทุธศาสตรแ์ละการจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1) แตง่ตัง้คณะทํางานหรอืมอบหมายผูร้ับผดิชอบในการจัดทําแผนยทุธศาสตร ์และระบบ Balanced Scorecard 
โดยครอบคลมุถงึแผนทีย่ทุธศาสตรแ์ละตวัชีว้ดั
2) ทบทวนวสิยัทัศน ์ประเด็นยทุธศาสตร ์และเป้าประสงค ์ของแผนปฏบิัตกิารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยเพิม่ความสอดคลอ้งกบัทศิทางและนโยบายของคณะกรรมการ ภารกจิ และวตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้ของ
สถาบนั 
3) จัดทําแผนยทุธศาสตรท์ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเชือ่มโยงหรอืสอดคลอ้งของประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์ 
และ/หรอื แสดงความสอดคลอ้งกบัพันธกจิ บทบาท และหนา้ทีข่องสถาบนั 
4) แปลงแผนยทุธศาสตรเ์ป็นแผนการปฏบิตังิานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยเชือ่มโยงระบบการบรหิาร
จัดการทีส่ําคัญ และจัดการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจภายในสถาบนั 
5) การกําหนดตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย และเกณฑก์ารประเมนิผลความสําเร็จของการบรรลเุป้าประสงคแ์ตล่ะขอ้
ตามทีป่รากฏในแผนทีย่ทุธศาสตร ์



แผนปฏบิตักิารสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รวมงบประมาณท ัง้ส ิน้ 339,949,900 บาทประกอบดว้ย

ยทุธศาสตร์
 งบประมาณ

 ปี 2553 
(บาท)

งบประมาณ 
ปี 2554
 (บาท)

 เพิม่ข ึน้/
ลดลง
ปี2553 
(บาท) 

 รอ้ยละ 
 
 

1  ยทุธศาสตรก์ารวจิัยและพัฒนา 57,393,900 56,560,400 - 833,500 -1.45

2. ยทุธศาสตรก์ารถา่ยทอดความรูแ้ละเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน
83,978,100 121,122,600 37,144,500 44.23

3. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ 84,803,800 91,414,560 6,610,760 7.80

4. โครงการบรหิารจัดการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 89,835,300 70,852,340 - 18,982,960 -21.13

งบประมาณท ัง้ส ิน้ 316,011,100 339,949,900 23,938,800 7.57



สาระสําคญัของแผนปฏบิตักิาร

วสิยัทศัน์

มุง่การวจิัยและพัฒนาเพือ่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง เพือ่ใหเ้กดิการ
พัฒนาพืน้ทีส่งูอยา่งยั่งยนื รวมทัง้เสรมิสรา้งและพัฒนาอทุยานหลวงราชพฤกษ์ใหเ้ป็นแหลง่ความรูพ้ชืสวน 
ความหลากหลายทางชวีภาพ และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพระดับนานาชาติ

พนัธกจิ

1.   สง่เสรมิ  สนบัสนนุ การวจิยัและพฒันางานโครงการหลวง   
2.   สนบัสนนุการวจิยั  รวบรวม  รกัษาและพฒันาตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่

รวมท ัง้รกัษาคณุคา่และสรา้งประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ
บนพืน้ทีส่งู   

3.   สง่เสรมิและประสานความรว่มมอืกบัมลูนธิโิครงการหลวงและหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งในการวจิยั  พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละพฒันา
กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน เพือ่ใหช้มุชนมคีวามเขม้แข็งภายใตป้รชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงและสอดคลอ้งกบัแนวทางของโครงการหลวง  รวมท ัง้
การสนบัสนนุกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชนในการฟื้นฟแูละรกัษา
สิง่แวดลอ้ม   

4.   จดัใหม้กีารศกึษา  คน้ควา้  วจิยั  พฒันาและเผยแพรข่อ้มลูและสารสนเทศ
เกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งครบวงจรตลอดจนเป็นศนูยป์ระสานงาน
และสง่เสรมิการดาํเนนิการดงักลา่ว   

5.   เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืและแลกเปลีย่นการวจิยัและพฒันาพืน้ที่
สงูท ัง้ภายในและตา่งประเทศ   

6.   พฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษ ์ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูพ้ชืสวน ความ
หลากหลายทางชวีภาพ และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพ

1.   ยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันา
2.   ยทุธศาสตรก์ารถา่ยทอดความรู ้
      และเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
      ของชมุชน
3.   ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

  ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
4.   โครงการบรหิารจดัการอทุยานหลวง

  ราชพฤกษ ์

ยทุธศาสตร์



วสิยัทศัน ์    มุง่การวจิยัและพฒันาเพือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งย ัง่ยนื รวมท ัง้เสรมิสรา้งและพฒันาอทุยานหลวง
ราชพฤกษใ์หเ้ป็นแหลง่ความรูพ้ชืสวน ความหลากหลายทางชวีภาพและแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ทีม่คีณุภาพระดบันานาชาติ

โครงการหลวงเป็นศนูย์

ความรู ้ของการพฒันาพืน้ที่

สงูอยา่งย ัง่ยนื

ชมุชนบนทีส่งูมคีวามเป็นอยูท่ ีด่แีละอยู่

รว่มกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื

มติทิ ี ่1 
ประสทิธผิล
ตาม

ยทุธศาสตร์

ผลงานวจิยัเกดิประโยชนต์อ่ชมุชน

และสิง่แวดลอ้มบนพืน้ทีส่งู
ชมุชนสามารถประกอบอาชพีจาก

ฐานความรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่

การใหบ้รกิารของอทุยาน

หลวงราชพฤกษไ์ด้

มาตรฐานตามหลกัสากล 

พฒันายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานให้
เชือ่มโยงกบักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ที่

สงูของประเทศ

พฒันาระบบการปฏบิตังิานขององคก์รให้
กา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง

พฒันาสมรรถนะความสามารถของ

บคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยหลกัสตูร

ฝึกอบรม และวธิกีารพฒันาทีเ่หมาะสม

พฒันาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ 

และการจดัการความรูเ้พือ่การวจิยัและ

พฒันาพืน้ทีส่งู 

อทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็น
ศนูยค์วามรู ้และแหลง่
ทอ่งเทีย่วระดบันานาชาติ

แผนทีย่ทุธศาสตร ์สวพส

มติทิี ่2
คณุภาพการ
ใหบ้รกิาร
Customer 

Satisfaction

มติทิ ี ่3 
ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน

Internal
Processes

มติทิ ี ่4 
การพฒันาองคก์ร

Learning
and

Growth



เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอดความรูต้ามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าหมายการใหบ้รกิารหนว่ยงาน

ประชากรบนพืน้ทีส่งูไดร้บัการพฒันาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกาํหนดทศิทางการ
พฒันาตนเองเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

ผลผลติ

พืน้ทีเ่ป้าหมาย
พืน้ที ่

(แหง่)
หมูบ่า้น /
กลุม่บา้น ครวัเรอืน ประชากร 

(คน)

ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง 38 470 30,566 145,898

พืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง 28 105 15,052 71,031

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงฯ 180 180 7,902 39,971

โครงการ “รกัษน์ํา้เพือ่พระแมข่องแผน่ดนิ” 10 ลุม่นํา้ 10 7,993 32,586

พืน้ทีโ่ครงการอทุยานหลวงราชพฤกษ์  468 - 3 - 10 ไร่



กจิกรรมและตวัชีว้ดั(สํานกังบประมาณ)

ตวัชีว้ดั
ปีงบประมาณ2553 ปีงบประมาณ2554 

แผน ผล แผน

ตวัชีว้ัดเชงิปรมิาณ 1) จํานวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับการพัฒนา

และถา่ยทอดความรูต้ามแนวทาง

โครงการหลวง 

2) จํานวนโครงการวจิัยทีด่ําเนนิการ 

55,000 ราย

22 โครงการ

55,385 ราย 

23 โครงการ

63,000 ราย

25โครงการ

ตวัชีว้ัดเชงิ

คณุภาพ

1) รอ้ยละของพืน้ทีเ่ป้าหมายของ

ประชากรบนพืน้ทีส่งูไดร้ับการ

พัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง

และมแีผนชมุชนโดยเกษตรกรและ

ชมุชนมสีว่นรว่มในการกําหนด

ทศิทาง 

2) รอ้ยละของผลสําเร็จของผลการ

ดําเนนิงานตามแผนงานของ

โครงการวจิัย

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 85

[รอผลการ

สํารวจ]

รอ้ยละ 68.09 

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 85

ตวัชีว้ัดเชงิเวลา ในระยะเวลา 12 เดอืน 10 เดอืน 12 เดอืน



เป้าหมายของกจิกรรมทีส่ําคญั

การดําเนนิงานตามกจิกรรม เป้าหมาย

1. ดา้นงานวจิัย
1.1 งานวจิัยทีพ่รอ้มถา่ยทอดเทคโนโลย ีและการนําไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 20
1.2 ผลงานทีจ่ะนําไปสูท่รัพยส์นิทางปัญญา 20 เรือ่ง

2. ดา้นการพัฒนา
1.1 ผูเ้รยีนรูจ้ากศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวง 40,000 คน

1.2 เกษตรกรทีไ่ดร้ับการพัฒนาและถา่ยทอดความรู ้
1.3 รอ้ยละของเกษตรกรไดร้ับการอบรมและผา่นเกณฑก์ารประเมนิ และนําความรูไ้ปปฏบิตั ิ

63,000
รอ้ยละ

คน
70

1.3 พืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงไดร้ับการกําหนดเขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
1.4 พืน้ทีป่ลกูป่าฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ

30
12,000

หมูบ่า้น
ไร่

1.5 พืน้ทีป่ฏบิตังิานทีม่คีณุภาพนํ้าตามมาตรฐาน 50 แหง่
3. ดา้นบรหิารจัดการอทุยานหลวงราชพฤกษ์

3.1 นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้เยีย่มชมอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 350,000 คน
3.2 จํานวนชนดิพชืทีร่วบรวม และจัดแสดง 2,500 ชนดิ
3.3  จํานวนผูเ้ขา้รับการเรยีนรู ้ 5,700 คน
3.4  ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รับบรกิาร 80 รอ้ยละ 

4. ดา้นการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
4.1 แผนปฏบิตังิานทีม่เีชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาพืน้ทีส่งูของประเทศ 5 แผน
4.2 ระบบการพัฒนาการปฏบิตังิานทีน่ํามาใชใ้นองคก์ร 3 ระบบ
4.3 บคุลากรทีม่ผีลการประเมนิชอ่งวา่งสมรรถนะลดลง 95 รอ้ยละ
4.4 ระบบการใหบ้รกิารฐานขอ้มลู และองคค์วามรู ้ 4 ระบบ



แผนงาน/กจิกรรม/งบประมาณ

ยทุธศาสตร/์โครงการ กจิกรรม
งบประมาณ

(บาท)

1. ยทุธศาสตรก์ารวจิัยและพัฒนา 25 56,560,400

2. ยทุธศาสตรก์ารถา่ยทอดความรูแ้ละเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน
21 121,122,600

3. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ 14 91,414,560

4. อทุยานหลวงราชพฤกษ์ 9 70,852,340

รวมท ัง้ส ิน้ 69 339,949,900



แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยทุธศาสตร/์โครงการ
ไตรมาส 1

(บาท)
ไตรมาส 2

(บาท)
ไตรมาส 3

(บาท)
ไตรมาส 4

(บาท)
รวม

(บาท)

1. ยทุธศาสตรก์ารวจิัยและพัฒนา 14,417,200 18,549,700 12,500,600 11,092,900 56,560,400.00 

2. ยทุธศาสตรก์ารถา่ยทอด
ความรูแ้ละเสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน

37,050,000 36,829,500 27,613,800 19,629,300 121,122,600.00 

3. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ

23,951,600 24,267,600 21,992,000 21,203,360 91,414,560.00 

4. อทุยานหลวงราชพฤกษ์  29,607,100 14,960,200 13,981,200 12,303,840 70,852,340.00 

รวมท ัง้ส ิน้ 105,025,900 94,607,000 76,087,600 64,229,400 339,949,900.00 
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