
2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 28 กันยายน 255๙ 

ล ำดับ นโยบำยรัฐบำล/กำร
สั่งกำรของ

นำยกรัฐมนตร ี

ควำมสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย 
หรือแผนพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี กำรด ำเนินกำร กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

 
สำระส ำคัญ แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรด ำเนินกำร รวมถึงปัญหำ

อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข้อ 1 การ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและ   
ขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่าง
ยั่งยืน ด าเนินการในพื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์/สถานี  
5 จังหวัด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 29 แห่ง ใน 24 
อ าเภอ ของ 7 จังหวัด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น 11 พื้นที่  3 จังหวัด พื้นที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง 92 พื้นที่ 30 อ าเภอ 
ใน 7 จังหวัด พื้นที่โครงการรักษ์น้ า 11 แห่ง 7 จังหวัด 
เป้าหมายเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  
72,000 ราย 
ผลการด าเนินงาน เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้   
77,685 ราย 
     เสริมสร้างและพัฒนาอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ โดย
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้
ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมทั้งบทเรียนจากประสบการณ์และความส าเร็จ
ของโครงการหลวง งานวิจัยและการพัฒนาบนพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ พรรณพืช และ
ความรู้ทางการเกษตรด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ให้ เป็นสถานที่ท่อง เที่ ยวในระดับ

185,782,551.00  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
114,695,608.98 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

(องค์การมหาชน) 
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ฉบับท่ี 11 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

 
สำระส ำคัญ แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรด ำเนินกำร รวมถึงปัญหำ

อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

นานาชาติ โดยเพิ่มพรรณไม้และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยาน
แห่ งความสวยงามและความร่มรื่ นปรับปรุ งระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการ 
ในระดับสากล และปรับปรุงการให้บริการและกิจกรรมที่
สร้างความประทับใจและมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
เป้าหมาย  มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมปีละ 
745,000 คน  
ผลการด าเนินงาน มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 819,103 คน   
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อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

 นโยบายที่ 8 การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และ
นวัตกรรม 

   ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำ มีเป้าหมาย                    

1) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จ านวน 3 
โครงการ ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
และพืชไร่บนพื้นที่สูง ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

2) เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
จ านวน 18 โครงการ ได้แก่ กาแฟ องุ่น เสาวรสหวาน 
อาโวกาโด ไม้ดอก ผัก ปศุสัตว์ เฮมพ์ เป็นต้น  

3) เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 โครงการ ได้แก่ ศึกษารวบรวม
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยา
พื้นบ้าน ชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
ปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง  พัฒนาชุมชน
ต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้
ได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น 

4) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 8 โครงการ 

5) แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและ
การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย  5 
โครงการ  
ผลการด าเนินงาน การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวม 
๔๒ โครงการ ได้ด าเนินการวิจัยและมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จ านวน ๔๒ โครงการ  

 

    75,334,216.15 
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หมายเหตุ  : 1.  ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (12 กันยายน 2557) โดยให้กระทรวงจัดท าข้อมูลในภาพรวม มิใช่ข้อมูลในภารกิจของหน่วยงานระดับกรม 
     ยกเว้นส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. จัดท าเป็น Microsoft Word ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 
 3.  เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกระทรวง โดยใช้ก าหนดช่ือพ้ืนท่ีหน้าเว็บไซต์ว่า “รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” 
  และก าหนดช่ือหัวข้อย่อยภายใต้พ้ืนท่ีดังกล่าวว่า “รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” 
  


