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1
1.1 ความเป�นมา

ประเทศไทยมีพื้นที่สูงอยูในพื้นที่ของ 20 จังหวัด จํานวน 54.97 ลานไร โดยสวนใหญอยูใน
เขตภาคเหนือ เปนปาตนนํ้าลําธารและแหลงความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญของประเทศ 
พื้นท่ีดังกลาวมีประชาชนซึ่งสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาอาศัยอยูมานับต้ังแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน 
มีจํานวน 4,205 กลุมบาน1 ประชากร 1,070,354 คน ในอดีตประชาชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตและ
ความเปนอยูทีย่ากลําบาก เน่ืองจากความหางไกลและทุรกันดารของพ้ืนท่ี และขาดทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ เปนเหตุใหเกิดการปลูกฝน และการทําไรเลื่อนลอย และเกิดปญหาตอเนื่องที่สําคัญ 
คือ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด การเสื่อมโทรมของปาตนนํ้าลําธาร และยังสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงของประเทศ ดวยขอจํากัดในการเขาถึงการพัฒนาของรัฐ ขาดวิธีการและองคความรู
ในการแกปญหา ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยู
ของชาวเขา ลดพื้นที่ปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เปลี่ยนแปลงสถานภาพจัดต้ังมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเปนองคกรสาธารณประโยชน
ที่ถาวร การดําเนินงานยาวนานกวา 50 ป กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน แกไขปญหาของ
ประเทศ รวมทั้งไดรับการยอมรับจากองคการสหประชาชาติวาเปนรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สงเสริมใหนานาประเทศเรียนรูและนําไปใชประโยชน ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงไดมี
มติจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)” ขึ้น เพื่อดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลสําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวาง เพื่อแกไขปญหาความยากจน ปญหาดานสังคม ปญหาการเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอม และปญหาการขาดแคลนปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต อีกทั้งปญหาใหมๆ 
ที่มาสรางผลกระทบตอพื้นที่สูง

1 กลุมบาน หมายถึง หมูบานยอยในหมูบานทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนําหมูบานยอยๆ ที่ตั้งอยูในเขต
พื้นที่ใกลเคียงกันมารวมกัน เพื่อใหมีขนาดใหญพอสําหรับตั้งเปนหมูบานทางการ
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การพัฒนาพ้ืนทีส่งูระยะทีผ่านมา มลูนธิโิครงการหลวงกบัสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งูรวมกบัหนวยงาน
ตางๆ กวา 33 หนวยงาน ไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแนวทางโครงการหลวง โดยบูรณาการงานและ
งบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน ในพื้นที่กลุมบานจํานวน 2,030 กลุมบาน (รอยละ 48.28 ของกลุมบาน
บนพื้นที่สูง) ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด มีประชากร 797,456 คน มีผลความสําเร็จของการดําเนินงานครอบคลุม
ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามในสถานการณการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและ
ของประเทศไทย เปนสถานการณและความทาทายในการพัฒนาบนพื้นที่สูง เชน การชวยเหลือและกระจาย
การพัฒนาผูดอยโอกาสและชุมชนเปราะบางบนพื้นท่ีสูง ใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชน ชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความปลอดภัย ชวยแกไขปญหา
และปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน 
เปนตน

การพัฒนาพ้ืนทีส่งูในระยะตอไปจึงควรมกีรอบการดาํเนินงานแบบบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีส่งูของประเทศ 
เพือ่ใหมกีารแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนทีส่งูของประเทศแบบองครวมตามแนวทางโครงการหลวง ทัง้ดานเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดลอม บนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน และ
การประสานประโยชนของหนวยงานตางๆ และทุกภาคสวน โดยนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ไดทรงพระราชทานเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูง และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําคัญ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ (ราง) กรอบแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายที่สําคัญตางๆ เชน BCG Model 
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เปนตน

คณะกรรมการสถาบันวิจยัและพัฒนาท่ีสงู (องคการมหาชน) เห็นควรใหมกีารจัดทําแผนบูรณาการพฒันา
พื้นท่ีสูงของประเทศ จึงไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามคําส่ังคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พฒันาพ้ืนทีส่งู (องคการมหาชน) ที ่2/2564 เพือ่ศึกษา วเิคราะห และจดัทาํแผนปฏบิตักิารดานการพฒันาพืน้ท่ีสงู
อยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการฯ นี้มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและชุมชน
บนพื้นที่สูง โดยมีเปาหมายเพื่อกระจายการพัฒนาใหทั่วถึง เพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า 
และยกระดบัการพฒันาของชุมชนเปาหมายใหเขมแขง็ สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางแทจรงิ รวมท้ังเปนประโยชน
อยางกวางขวางใหกบัภาคประชาชนและภาคสวนทีเ่ก่ียวของของประเทศไทย ในการเปนแหลงสรางรายไดเศรษฐกจิ
มลูคาสงูทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม แหลงเรียนรู และคลงัความรูดานการวจิยัและพฒันาพ้ืนทีส่งู การรักษาปาตนนํา้ 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และความม่ันคงตามแนวชายแดนของประเทศ นําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการนี้ เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานและสนบัสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครัง้ท่ี 1/2564 เมือ่วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ซึง่ในการประชมุ
ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในพืน้ทีส่งูของประเทศอยางทัว่ถงึ ดวยการพัฒนาอยางยัง่ยนืแบบโครงการหลวง ประกอบกบัสาํนกังาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 
เห็นวาแผนทั้ง 3 ฉบับ กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดทันที โดยไมตอง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือรับทราบ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดทําแผนฯ และเปนไปตาม

4 l แผนปฏิบตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)



มติคณะกรรมการ กปส. และมติคณะรัฐมนตรี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการ
จัดทําเลมแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใชเปน
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตอไป

1.2 วัตถุประสงค�

1) เพือ่เปนกรอบการดําเนนิงานแบบบรูณาการพฒันาพ้ืนทีส่งูของประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค เปาหมาย
วิธีการงบประมาณ และการบริหารจัดการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน

2) เพื่อยกระดับแผนปฏิบัติการฯ เปนแผนบูรณาการดานการพัฒนาพ้ืนที่สูงของประเทศ และผลักดัน
สูระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการ

3) เพื่อกระจายการพัฒนาพื้นที่สูงใหทั่วถึง สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับ
การพัฒนาของชุมชนเปาหมายใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริง

1.3 หลักการของแผนปฏิบัติการ

ใชหลกัและวธิกีารพฒันาทีย่ัง่ยนืแบบโครงการหลวง เปนเครือ่งมอืในการแกไขปญหาและพัฒนาพืน้ทีส่งู
ของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ภายใต
การมสีวนรวมของชุมชน และการประสานประโยชนของหนวยงานตางๆ และทกุภาคสวน เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน
และความสมดุลในทุกมิติ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ

1.4 ขอบเขตพื้นท่ีดําเนินงาน

ดําเนินงานพัฒนาใน “กลุมบาน” ที่อยู บนพ้ืนท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 4,205 กลุมบาน และปจจุบัน
โครงการหลวงไดดาํเนนิการพฒันา จาํนวน 500 กลุมบาน และ สวพส. ดาํเนนิการพฒันา จาํนวน 1,530 กลุมบาน 
โดยแยกเปน กลุมบานที่ดําเนินการพัฒนาแบบโครงการหลวง จํานวน 616 กลุมบาน และดําเนินงานในลักษณะ
ความรวมมือกับหนวยงานในเชิงของการถายทอดความรู จํานวน 914 หมูบาน รวมเปน จํานวน 2,030 กลุมบาน 
(รอยละ 48.28 ของกลุมบานบนพื้นที่สูง) ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด มีประชากร 797,456 คน

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มีเปาหมายพื้นที่
การดาํเนนิงานในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและขยายผลสาํเรจ็โครงการหลวงไปพฒันาพืน้ท่ีสงู รวมจํานวน 3,230 กลุมบาน 
โดยแบงเปน 3 กลุม ตามลักษณะการดําเนินงาน ดังนี้

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 5



กลุ�มพื้นท่ี 1
กลุ�มบ�านที่พัฒนา

แบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ�

กลุ�มพื้นท่ี 2
กลุ�มบ�านที่พัฒนาในบางกิจกรรม 

โดยร�วมกับบางหน�วยงาน
และภาคเอกชน

กลุ�มพื้นท่ี 3
กลุ�มบ�านเครือข�ายการเรียนรู�

ลักษณะกลุมบาน ลักษณะกลุมบาน ลักษณะกลุมบาน
เปนกลุมบานในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
ที่ดําเนินงานพัฒนาอยูในปจจุบัน 
ซึ่งมีการตั้งสํานักงานในพื้นที่ 
และมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําอยู 
รวมทั้งกลุมบานเยี่ยมเยียนที่เปน
เครือขายการพัฒนาของแตละพื้นที่

เปนกลุมบานที่มีปญหาหรือ
เปาหมายการพัฒนาเฉพาะดาน 
เชน ความยากจน หมอกควัน 
หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปนตน

เปนกลุมบานทั่วๆ ไป ที่สามารถ
เขาถึงเครือขายการเรียนรูดวย
ระบบดิจิทัลได

การดําเนินงาน การดําเนินงาน การดําเนินงาน
ดําเนินงานพัฒนาครอบคลุม
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
และโครงสรางพื้นฐาน ตามปญหา 
ความตองการ และภูมิสังคมของ
กลุมบาน โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน และการบูรณาการกับ
ทุกภาคสวน (เนนการยกระดับ
ความเขมแข็งของชุมชน)

ดําเนินงานพัฒนาเฉพาะเรื่อง 
โดยรวมกับหนวยงานตางๆ 
หรือภาคเอกชน

ถายทอดองคความรูการพัฒนา
พื้นที่สูง ที่สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของกลุมบานเปาหมาย 
ผานระบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และความรวมมือกับหนวยงาน
และภาคเอกชน

พื้นที่เปาหมาย พื้นที่เปาหมาย พื้นที่เปาหมาย
44 แหง 616 กลุมบาน (พื้นที่เดิม) 1,114 กลุมบาน 

(พื้นที่เดิม 914 กลุมบาน 
พื้นที่ใหม 200 กลุมบาน)

1,000 กลุมบาน (พื้นที่ใหม)

คํานิยาม
กลุมบาน หมายถึง หมูบานยอยในหมูบานทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนําหมูบานยอยๆ ที่ตั้งอยู
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน มารวมกัน เพื่อใหมีขนาดใหญพอสําหรับตั้งเปนหมูบานทางการ

แบบโครงการหลวง หมายถึง
1) มีการต้ังศูนยในพ้ืนท่ี และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจํา ภายใตการบูรณาการกับหนวยงาน และการมี

สวนรวมของชุมชน
2) การดําเนนิงานพฒันาครอบคลุมดานเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม และโครงสรางพืน้ฐาน โดยยึดปญหา

ความตองการและภูมิสังคมของกลุมบาน และ
3) ดําเนินงานครบวงจรทั้งการวิจัย พัฒนาโลจิสติกสและตลาด

6 l แผนปฏิบตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)



ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่มา : ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สวพส., 2564

้ ้

ลุ�มน้ําป�ง
กลุ�มพื้นที่ 1 : 18 แห�ง 168 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 2 : 376 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 3 : 300 กลุ�มบ�าน

ลุ�มน้ําสาละวิน
กลุ�มพื้นที่ 1 : 8 แห�ง 171 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 2 : 203 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 3 : 200 กลุ�มบ�าน

ลุ�มน้ําวัง
กลุ�มพื้นที่ 1 : ไม�มี
กลุ�มพื้นที่ 2 : 29 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 3 : 100 กลุ�มบ�าน

ลุ�มน้ําแม�กลอง
กลุ�มพื้นที่ 1 : 2 แห�ง 17 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 2 : 30 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 3 : 50 กลุ�มบ�าน ลุ�มน้ําโขงเหนือ

กลุ�มพื้นที่ 1 : 4 แห�ง 157 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 2 : 183 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 3 : 200 กลุ�มบ�าน

ลุ�มนํ้าน�าน
กลุ�มพื้นที่ 1 : 12 แห�ง 103 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 2 : 255 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 3 : 100 กลุ�มบ�าน

ลุ�มน้ํายม
กลุ�มพื้นที่ 1 : ไม�มี
กลุ�มพื้นที่ 2 : 38 กลุ�มบ�าน
กลุ�มพื้นที่ 3 : 50 กลุ�มบ�าน

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 7





นโยบายและสถานการณ�
ที่ส�งผลต�อการพัฒนาพื้นที่สูง

แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาพื้นที่สูงอย�างยั่งยืน
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

2





2 นโยบายและสถานการณ�
ที่ส�งผลต�อการพัฒนาพื้นที่สูง

2.1 กรอบแนวคิดของแผน

การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางย่ังยืน ไดนอมนําพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีไ่ดทรงพระราชทาน
เก่ียวกบัการพฒันาพ้ืนท่ีสงู และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาเปนกรอบแนวคิดหลักสําคัญ ดังนี้

1) พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานไวเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง ไดแก

(1) พระราชดํารัสท่ีทรงพระราชทานแดโครงการหลวงในการพัฒนาพ้ืนท่ีสงู เม่ือวันท่ี 10
มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

“เรือ่งทีจ่ะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานัน้ มปีระโยชนโดยตรง
กบัชาวเขา เพือ่สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดขีึน้ สามารถ
เพาะปลูกส่ิงท่ีเปนประโยชน และเปนรายไดใหกบัเขาเอง จดุประสงคอยางหนึง่
คือมนุษยธรรม หมายถึงใหผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรูและ
พยุงตัว มคีวามเจริญได อกีอยางหน่ึงเร่ืองชวยในทางท่ีทกุคนเห็นวาควรจะชวย 
เพราะเปนปญหาใหญ คือ ปญหาเรื่องยาเสพติด ถาชวยชาวเขาปลูกพืช
ทีเ่ปนประโยชนบางเขาจะเลิกปลูกยาเสพตดิ คอื ฝน ทาํใหนโยบายการระงับ 
การปราบปรามการปลูกฝนและคาฝ นไดผลดี อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง 
อีกอยางหนึ่งคือ ชาวเขาตามท่ีรูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทําให
บานเมอืงของเราสูหายนะได ทีถ่างปาและปลกูโดยวิธไีมถกูตอง ถาพวกเรา
ทกุคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมอืงใหมคีวามดี อยูด ีกนิดี และปลอดภัย
ไดอกีทัว่ประเทศ ถาสามารถทาํโครงการนีส้าํเร็จใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลง
และสนับสนุนนโยบาย จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป 
และยั่งยืนมาก”
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 (2) พระราชดํารัสท่ีทรงพระราชทานในพิธีปดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ เม่ือวันท่ี 26 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2524 ณ สํานักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม

“...หากเราทํา ปา 3 อยาง ใหชาวบานเห็นประโยชนและไดใชประโยชน เขาก็
จะรักษาประโยชน เขาจะไมทําลาย และใครมาทําลาย เขาก็ปองกัน หมายความวา 
ชาวบานนั้น ถาเราใหโอกาสใหเขามีอยูมีกินพอสมควร ก็จะเปนเจาหนาที่ปาไมใหเรา
เปนจํานวนมาก อยางในรองหุบเขาเล็กๆ ที่มีเพียง 50 ไร ก็จะเปนหมูบานใหชาวเขา
มาอยู คาํวาชาวบานน้ีจะเรียกวาชาวบานก็ได ชาวเขากไ็ด กเ็ปนชาวบานท้ังน้ัน เคยไปถาม
ชาวเขาพูดถึงเรื่องวาจะทําโครงการอะไรๆ เราก็ตองชวยกันรักษานะ เขาบอกวา หมูเฮา
ก็เปนคนไทยเหมือนกัน ก็หมายความวาเปนชาวบานเหมือนกัน ชวยกันทํา เขาก็อยาก
อยูใตกฎหมาย ทํางานที่สุจริต ถาเราทําอะไรที่ดีมีเหตุผล เขาก็จะรักษา ปา 3 อยาง 
ใหเรา ถาจะถอืวา ปา 3 อยาง นีไ้มใชรกัษาตนนํา้ลาํธารแลว กเ็ปนความคดิทีผ่ดิ เพราะวา
ตนไม จะเปนตนอะไรกต็าม มปีระโยชนทัง้นัน้ ใชประโยชนจากตนไมนัน้ และมปีระโยชนที ่4 
คือ อนุรักษดิน และอนุรักษตนนํ้าลําธาร...”

“...แหงใดทีท่างการยงัไมถอืวาเปนเขตท่ีเพกิถอนปาสงวน และประชาชนเขาไป
ทาํกิน กต็องมีการควบคมุ อยางเชน โครงการหลวงไปควบคมุใหเขาถอืวาเขาทาํถูกตองแลว 
ไมทําลายปาไมเพ่ิมเติม หรือไมทําใหเสียหาย เขามีสิทธิ เลยคิดวาควรใหใบแสดงวามี 
“สิทธ์ิทํากิน” ก็กลายเปน “สทก” “สิทธิ์ทํากิน” นี้ ถาใหเปนตัวบุคคล เขาก็เอาไปขาย 
จึงนึกวาจะตองทําใหเปนของหมูบานหรือกลุมที่หมูบานเปนหมูบานสหกรณ มีหัวหนา 
มีกรรมการ แลวก็มีองคการหนวยหนึ่งหนวยใดเขาไปชวย เชน โครงการหลวง หรือ
ปาไมเอง หรือจะเปนกรรมการอยางใดอยางหนึง่ ทีต่ัง้ข้ึนสําหรบัในสวนน้ัน รวมกันระหวาง
กรมปาไม กรมท่ีดิน อําเภอ และจังหวัด ใหกําหนดเขตของหมูบานนั้นๆ เขตท่ีทํากิน 
รวมทั้งเขตปาไมใชสอยดวย ใหกําหนดอยางนั้น ใหอยูในควบคุม...”
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  จากพระราชดํารัสฯ ขางตน โดยนํามาสูแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง ไดแก
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 พัฒนาการดํารงชีวิตของคนและชุมชนใหมีความพอเหมาะพอสมกับธรรมชาติบนพื้นท่ีสูง
ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตางๆ

 การเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของรวมกับชุมชน ใหมีความพรอม
อยูมากในการขับเคลื่อนและปรบัเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต

 การปรับใชองคความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมควบคูกับการใชภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการพัฒนาชุมชนใหเกิดการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม

หลักการทํางานตามแนวทางโครงการหลวง
 พัฒนาบนฐานความรูของโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม

 การสํารวจและการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหเกิดการใชที่ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่
ทัง้พืน้ทีก่ารเกษตรและพืน้ทีป่า การปลกูปาในทีท่ีค่วรเปนปา เพือ่ใหเกดิการใชทีด่นิทีเ่หมาะสม
ดานการเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ลาดชัน ตองทําขั้นบันได ทางระบายนํ้า ปลูกหญาแฝก
รวมทั้งมีการชลประทานและการคมนาคม สวนพื้นที่ควรเปนพื้นที่ปาใหมีการฟนฟูสภาพปา
ในรูปแบบตางๆ

 การจัดการผลผลิตและการตลาด โดยเนนการจัดการผลผลิตภายใตระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อจําหนายยังตลาดโครงการหลวง ตลาด
ชุมชน และตลาดทั่วไป

2) พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชริเกลาเจาอยูหวั ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกพุทธศักราช 2562 ณ วนัที ่4 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2562 
“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอดและครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”

2.2 นโยบายที่สอดคล�องกับการพัฒนาพื้นท่ีสูง

การจัดทําแผนปฏิบัติการดานพัฒนาพื้นที่สูงฯ คํานึงถึงความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา นโยบายสําคัญ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
เปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) เพือ่นาํไปกาํหนดทิศทางของแผนฯ ดงันี้

2.2.1 เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) พ.ศ. 2559 - 2573
เนนการพัฒนามิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือใหบรรลุเปาความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สรางหลักประกัน
ใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ปกปอง ฟนฟูระบบนิเวศ และจัดการปาไมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และสําหรับประเทศไทย การจะบรรลุความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดนั้น 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตและสรางสัมฤทธิผลแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง 
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการหลวงมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองทั้ง 17 เปาหมาย
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2.2.2 ยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580)
วิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” มเีปาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพื่อใหประเทศ
มีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูง อยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิต ิ โดยมแีนวทางการทําการเกษตรสรางมลูคา ใหความสาํคญักบัการเพ่ิมผลติภาพการผลติ 
ทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการดึงเอาพลัง
ของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยลดความเหลื่อมลํ้า 
สรางความเปนธรรมในทกุมติ ิโดยลงทนุทางสงัคมแบบมุงเปาเพือ่ชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง และสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา

ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพฒันาทีส่าํคัญเพือ่นําไปสูการบรรลเุปาหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนในทกุมิต ิทัง้ดานสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอม 
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ

2.2.3 (ร�าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
เปาหมาย “เพือ่พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สงัคมเดนิหนาอยางย่ังยนื” กาํหนด 

“หมุดหมาย” เพ่ือใหการขับเคล่ือนเปาหมายการพลิกโฉมประเทศสูการเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนา
อยางยั่งยืน ไปสูการปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นความสอดคลองกับ
การดําเนินงาน ดังนี้

1) การเปลีย่นผานจากเศรษฐกจิฐานทรพัยากรไปสูเศรษฐกจิฐานนวตักรรมและองคความรู
หรือการมุงสูเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายใหเศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการ
แขงขันสูงบนพืน้ฐานของการสรางมลูคาเพิม่ จากการพัฒนาตอยอด และใชประโยชนจากองคความรู ความคดิสรางสรรค 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม พรอมกบัการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสทิธิภาพ 
มคีวามสอดคลองกบัการดาํเนนิงาน 2 หมดุหมาย ไดแก ไทยเปนประเทศชัน้นาํดานสนิคาเกษตรและอาหารแปรรปู
มูลคาสูง ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค

2) การเปลี่ยนผานจากสังคมที่มีเพียงบางกลุมท่ีเขาถึงโอกาสไปสูสังคมที่มีโอกาสสําหรับ
ทุกคนและทุกพ้ืนท่ี หรือการสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค โดยทุกกลุมคนมีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ ไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ มีสวนรวมและ
ไดรบัประโยชนจากการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิอยางเสมอภาค และประเทศมคีวามเหลือ่มล้ําลดลง ทัง้ในเชิงธรุกจิ 
พื้นท่ี รายได และความม่ังค่ัง มีความสอดคลองกับการดําเนินงาน 3 หมุดหมาย ไดแก มุงลดความเหล่ือมล้ํา
ระหวางธุรกิจขนาดใหญและ SMEs มุงลดความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นที่ มุงเพิ่มพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและ
ลดความเหลื่อมลํ้าเชิงรายไดและความมั่งคั่ง
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3) การเปลีย่นผานจากการผลติและการบรโิภคทีท่าํลายสิง่แวดลอม ไปสูวถิชีวีติท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยทุกภาคสวนในสังคมมีรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสามารถรับมือ
และมีภูมิคุมกันจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความสอดคลองกับการดําเนินงาน 2 หมุดหมาย ไดแก 
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

4) การเปล่ียนผานจากกําลังคนทักษะตํ่าและภาครัฐที่ลาสมัย ไปสูกําลังคนและภาครัฐ
ทีม่สีมรรถนะสงู เพือ่เอ้ือตอการเปล่ียนผานประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา สงัคมเดนิหนาอยางย่ังยนื 
ความสอดคลองกับการดําเนินงาน 1 หมุดหมาย คือ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง 
ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต

2.2.4 แนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด�วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model)
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา Bio-Circular-

Green Economy หรือ BCG Model ซึ่งเปนการพัฒนาที่เนนดานเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อนําไปใชในการขับเคลื่อนการเติบโต
ของเศรษฐกจิและการพัฒนาสังคมของประเทศ โดยนอมนาํหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency 
Economy Philosophy : SEP) เปนหลกัในการพัฒนาสู “เปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื” (Sustainable Development 
Goals : SDGs) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม โดยการผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคม-
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-เครือขายตางประเทศ ในลักษณะจตุภาคี (Quadruple Helix) เพื่อ “เปลี่ยนขอไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ทีไ่ทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ใหเปนความสามารถในการแขงขันดวยวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology & Innovation) 
เพือ่ใหเกดิเศรษฐกจิ BCG ทีเ่ตบิโตและแขงขนัไดในระดบัโลก พรอมกบัการกระจายรายไดสูชมุชน ลดความเหลือ่มลํา้ 
ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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2.2.5 นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
โดยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) มีเปาหมายเพื่อใหการบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพการใชประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการรักษาความสมดลุทางธรรมชาต ิการอนุรกัษ และการใชประโยชนทีด่นิ
และทรัพยากรดินอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการใชที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

16 l แผนปฏิบตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)



แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 17



2.3 สถานการณ�การพัฒนาพื้นท่ีสูง

การพัฒนาพ้ืนที่สูงของประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนาอยางมีสวนรวมท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ โดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 รัฐกันชนและแกปญหาดานความมั่นคง (พ.ศ. 2498 - 2512) เปนระยะสรางความมั่นคง
ตามแนวชายแดน แกปญหาการปลูกฝน โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับรัฐกันชนและแกปญหาดานความมั่นคง รวมกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการลดพ้ืนท่ีปลูกฝนโดยการปลูกพืชทดแทน โดยชวงนี้สวนใหญเปนการดําเนินงานของตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห และกรมปาไม

ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงการหลวงเปนโครงการนํารอง (พ.ศ. 2512 - 2535) นับตั้งแตป พ.ศ. 2512 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตัง้โครงการหลวง
พัฒนาชาวเขาข้ึน เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวเขา ลดพื้นที่ปลูกฝน และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร 
โดยการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และอาสาสมัคร

ระยะที่ 3 ขยายผลความสําเร็จตามแนวทางพระราชทานสูพื้นท่ีสูงอ่ืนๆ (พ.ศ. 2535 - 2547) 
เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยการนํางานวิจัยสูการพัฒนาอาชีพของชาวเขา โครงการหลวง
ริเร่ิมการนําพันธุพืช 150 ชนิด มาวิจัยทดสอบและถายทอดสูชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือการจําหนายและบริโภค
ในครัวเรือน พัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตเนนความมั่นคงดานอาหาร แกปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรปาไมที่เกิดจากการถางปาและทําไรเลื่อนลอย เปนตนแบบของการนําภาพถายทางอากาศมาใชในการ
วางแผนการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย เพ่ือแกไขปญหาการใชพื้นท่ีดินบนที่สูง วางแผนการใชที่ดิน
แบงเขตปา และพ้ืนท่ีทาํกิน สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย อาสาสมัครนานาชาติ
ในการสนับสนุนทุนวิจัยและโครงการตางๆ

ระยะที่ 4 ขยายผลความสําเร็จ ยกระดับมาตรฐานดานรายได (พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน) ปญหา
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ประชากรเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก โดยสรางรายไดใหแกประชาชน
บนพืน้ท่ีสงูจากการวิจยัพืชและสัตวทีเ่หมาะสม งานวจิยัเพือ่สงเสรมิใหเปนอาชพีของราษฎรบนพืน้ท่ีสงู พรอมทัง้
สรางความมั่นคงดานอาหาร เนนผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ลดตนทุน
การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบโลจิสติกส การถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวง 
รวมไปถึงการสรางเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน และประชาชน

จากการทบทวนและประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนที่สูง ขอมูลจากการประเมินกึ่งกลาง
แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานของสถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสงู โดยสรุปเปนสถานการณ
และความทาทายบนพื้นที่สูง มีรายละเอียดดังนี้

1) สถานการณดานการเสรมิสรางความเขมแข็งและเทาเทียมกันทางสังคม ปจจบุนัชมุชนบนพืน้ท่ีสงู
ยงัคงมีการสืบทอดวฒันธรรมและประเพณีภายในชุมชนท่ีเปนวัฒนธรรมของแตละชนเผาท่ีเก่ียวกบัดานการเกษตร 
เชน สืบชะตาขาว กินขาวใหม (มง) ขาวหอกะเหรี่ยง ดานประเพณีที่สําคัญประจําป เชน งานปใหมมง ผูกขอมือ
เรียกขวัญ โลชิงชา ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไหวผีตนนํ้าผีฝาย เลี้ยงผีหวยผีดอย และดานหัตถกรรม
และภาษา เชน การอนรุกัษการทอผา ภาษา ตวัเขยีน (ตวัหนงัสอื) การสอนบทสวด เปนตน ดานโครงสรางประชากร 
จํานวนประชากรบนพื้นที่สูงมีแนวโนมลดลง และกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยมีสัดสวนผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น
ทั้งในพ้ืนท่ีโครงการหลวง (รอยละ 8.1) และพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง (รอยละ 1.38) 
ขนาดครัวเรือนลดลง เฉลี่ยเทากับ 5 คนตอครัวเรือน อีกทั้งอัตราการพึ่งพิงลดลงรอยละ 36.4 หรือ 1 คนทํางาน 
ตองทํางานเลีย้งดูคนไมทาํงาน 3 คน ดานการศกึษา มสีดัสวนผูอยูในวัยเรยีนแตไมไดเรียนหนังสือลดลงรอยละ 3.27 
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โดยมีสัดสวนผูไมไดเรียนหนังสือรอยละ 22 ดานสาธารณสุข พิจารณาจากการเขาถึงสถานพยาบาลภาครัฐ 
ไดแก โรงพยาบาลรัฐ รพ.สต. เพิ่มขึ้นรอยละ 0.63 ดานศาสนา ครัวเรือนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเปนหลัก 
รอยละ 73 รองลงมาคือศาสนาคริสตและอื่นๆ (ผีบรรพบุรุษ) การรวมกลุมในชุมชน มีการรวมกลุมในชุมชน
เพ่ิมข้ึน โดยในป 2562 ชุมชนในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงมีการรวมกลุมอาชีพสูงสุด
รอยละ 63.86 กลุมทางการเงิน รอยละ 40.96 กลุมทางสังคม และกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานสังคม
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง ป พ.ศ. 2563 พบวา การสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนา
ในชุมชน จํานวน 110 ชุมชน 116 กลุมบาน และพัฒนาผูนําชุมชนจํานวน 909 คน แบงเปน ผูนําเพศชาย 
731 คน สตรี 138 คน และเยาวชน 40 คน สวนดานการพฒันาสถาบนัเกษตรกรทัง้หมด 95 กลุม เปนกลุมสหกรณ 
9 กลุม กลุมเตรียมสหกรณ 7 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชน 47 กลุม และกลุมพึ่งพาตนเอง 32 กลุม โดยมีสมาชิกกลุม
ทั้งหมด 2,909 คน และมีทุนการดําเนินงานทั้งหมด 20,913,069.64 บาท

2) สถานการณดานเศรษฐกิจชุมชน พบวาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงยังมีปญหาความยากจน โดยมีสัดสวน
ครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนสูงถึงรอยละ 23 ในขณะที่สัดสวนคนจนของประเทศมีเพียงรอยละ 6 
ของประชากรทั้งหมด โดยมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตํ่าเพียง 193,038 บาทตอครัวเรือนตอป ในขณะที่รายไดเฉลี่ย
ตอครัวเรือนของประเทศ 312,216 บาทตอครัวเรือน และภาคเหนือ 305,000 บาทตอครัวเรือน โดยแหลงรายได
ของครัวเรือนสวนใหญมาจากภาคเกษตรถึงรอยละ 64 เปนรายไดจากพืชผัก รอยละ 32.25 พืชไร รอยละ 29.80 
และไมผล รอยละ 13.17 ตามลําดบั ดานคาใชจาย ครวัเรอืนมคีาใชจายเพิม่ขึน้ท้ังในพ้ืนท่ีศนูยพฒันาโครงการหลวง 
175,173 บาทตอครัวเรือน เพิ่มขึ้นรอยละ 21 และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 143,190 บาท
ตอครัวเรือนตอป เพิ่มขึ้นรอยละ 19 ดานหนี้สิน ครัวเรือนทั้งในศูนยพัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 280,138 บาทตอครัวเรือนตอป (รอยละ 476) 
84,490 บาทตอครัวเรือนตอป (รอยละ 31) สวนดานเงินออม ครัวเรือนในศูนยพัฒนาโครงการหลวงมีเงินออม
เพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 121 (146,329.49 บาทตอครัวเรือน) ในขณะที่ครัวเรือนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงที่มีเงินออมลดลงรอยละ 16 (34,203 บาทตอครัวเรือน)

3) สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสูงสวนใหญอยูในเขตพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติและปาอนุรักษกวารอยละ 90 โดยขอบเขตพื้นที่ดําเนินงานในเขตปาไมตามกฎหมาย ของโครงการหลวง 
39 แหง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง โดยพ้ืนที่โครงการหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด 
1,680,599.48 ไร เปนพื้นที่ที่อยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษกวารอยละ 90 สวนขอบเขตพ้ืนที่
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง เปนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ
กวารอยละ 86 ดงัน้ัน การจัดการพ้ืนท่ีทาํกินและพืน้ท่ีปาจึงมีความสําคัญอยางมากบนพืน้ท่ีสงู เพ่ือปองกนัการบุกรุก
พื้นท่ีปาและการใชประโยชนพื้นท่ีใหเกิดประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืน โดยการสงเสริมการจัดทําแผนที่ดิน
รายแปลง 308 ชมุชนเพ่ือแบงแยกพ้ืนท่ีปากับพ้ืนท่ีเกษตรและการปรับเปล่ียนการใชประโยชนทีด่นิตามหลักวิชาการ 
ถูกตองตามกฎหมาย และควบคุมการบุกรุกพื้นที่ปา เพิ่มปาฟนฟูปาชุมชน จัดทําธนาคารอาหารในชุมชน (Food 
bank) และปาตนน้ําลําธาร 10,261 ไร ปลูกปาชาวบานในพื้นท่ีทํากินของเกษตรกร พื้นท่ี 4,002 ไร และดูแล
และอนุรักษปาชุมชน และปาตนนํ้าลําธาร เชน การทําแนวกันไฟปองกันไฟปา ลาดตระเวน ไมบุกรุกพื้นที่ปา 
615,183 ไร ชุมชนมีสวนรวม 22,904 ราย นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาคุณภาพดินและนํ้าในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
ลดการปนเปอนของสารเคมีเกษตรและโลหะหนักในดินและนํ้า ซึ่งทําใหคุณภาพดินและนํ้าอยูในระดับดีขึ้น 
และสงผลใหระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม สวนใหญอยูในระดับเส่ียง รอยละ 40.44 
ไมปลอดภัยรอยละ 22.45 ปลอดภัยและปกติ รอยละ 21.99 และรอยละ 15.11 ตามลําดับ สวนอุณหภูมิและ
ปรมิาณนํา้ฝน มคีวามสาํคัญอยางมากตอการเกษตรบนพ้ืนท่ีสงู โดยพบวา พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีอณุหภมูเิฉลีย่
ทั้งป 28.2 องศาเซลเซียส สูงกวาที่เคยเกิดขึ้นเปนสวนใหญในอดีตรอบ 30 ป (พ.ศ. 2524 - 2553) หรือคาปกติ 
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1.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดเปนอันดับ 1 ของประเทศไทยในรอบ 69 ป (พ.ศ. 2494 - 2562) 
สวนปริมาณน้ําฝนในป 2562 มีปริมาณฝนนอยกวาท่ีเคยเกิดข้ึนเปนสวนใหญ มีเพียงเดือนมกราคมและสิงหาคม
เทานั้นที่มีปริมาณฝนมากกวาปกติจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทย

4) สถานการณดานการสรางเครอืขายความรวมมอืกับภาคสวนทีเ่ก่ียวของ มคีวามสาํคัญอยางมาก
ตอการพฒันาพ้ืนทีส่งูทีต่องอาศยัการบูรณาการและความรวมมอืจากหนวยงานและภาคสวนท่ีเกีย่วของ ทัง้ในดาน
การดาํเนินงานและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาพืน้ท่ีสงูภายใตแผนแมบทโครงการศนูยพฒันาโครงการหลวง 
และแผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โดยที่ผานมางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรภายใต
แผนแมบทตามแผนแมบทศนูยพฒันาโครงการหลวง (พ.ศ. 2552 - 2563) 27 หนวยงาน งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร
ทัง้หมด 5,113.31 ลานบาท งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรตามแผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 
(พ.ศ. 2552 - 2563) 20 หนวยงาน งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 2,979 ลานบาท การดําเนินสําคัญ
ที่ตองอาศัยการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง คือ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ไดแก ถนน ไฟฟา แหลงนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ ไดแก โรงคัดบรรจุ โรงรวบรวมผลผลิต เพ่ือจัดการผลผลิตใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยต้ังแต พ.ศ. 2520 - 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) รวมกับหนวยงานรวมบูรณาการไดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจําเปน จํานวน 1,156 แหง 
โดยสวนใหญเปนเสนทางลําเลียง รอยละ 44 ระบบสงนํ้าชลประทาน รอยละ 17 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า 
รอยละ 11 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการผลิตและการตลาด ไดแก พัฒนาอาคารอาคารคัดบรรจุ/โรง
รวบรวมผลผลิต 50 แหง แบงเปน อาคารคัดบรรจุ โครงการหลวง 39 แหง โรงรวบรวมผลผลิตโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 11 แหง หองวิเคราะหสารเคมี 47 แหง ในพื้นที่โครงการหลวง 39 แหง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 8 แหง
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2.4 สถานการณ�และความท�าทายด�านการพัฒนาพื้นท่ีสูง

จากผลการศึกษาโครงการประเมินผลการดําเนินงานและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน 
ผลการศึกษาวิจัยและการดําเนินงานในระยะที่ผานมา รวมถึงขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พบวาชุมชน
บนพื้นที่สูงยังมีปญหาบางสวนที่ยังคงมีอยู และมีปญหาใหมที่ตองไดรับการพัฒนา ดังนี้

(1) ความยากจน
ในระยะที่ผานมาตั้งแตกอนป พ.ศ. 2512 ชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเปนอยูคอนขางยากจนและ

ทาํการเกษตรแบบยังชพี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ทรงพระราชทาน
ความชวยเหลือโดยตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้น และนํามาสูการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งหนวยงานตางๆ ทําใหประชาชนและชุมชนจํานวนมากไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปญหาความยากจนของประชาชน แตอยางไรก็ตามประชาชนอีกจํานวนมากท่ียังอยูในสภาวะยากจน 
โดยเฉพาะกลุมที่อยูหางไกลมากและดอยโอกาส โดยมีรายไดตอครัวเรือนเฉลี่ย 193,038 บาทตอครัวเรือนตอป 
และมีสัดสวนคนจนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนสูงถึงรอยละ 23 ของครัวเรือนบนพื้นที่สูง และโดยเฉพาะ
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งประชาชนสูงถึงรอยละ 73 ที่อยูในภาวะ
ยากจนทั่วไป และรอยละ 69 มีความยากจนดานอาหาร

(2) ความเหลื่อมลํ้า
ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ําในหลายปจจัย ทั้งในสวนของความเหลื่อมล้ําทางดานรายได

การถือครองทรัพยสิน และการเขาถึงบริการทางสังคมที่สําคัญ อาทิ การเขาถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา 
สวัสดิการสังคม กระบวนการยุติธรรม และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งความเหลื่อมลํ้าตางๆ ตองไดรับการแกไขอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง เพ่ือเปนการสรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึนในสังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นท่ีสูง
ทีม่คีวามเหลือ่มลํา้ดานรายได ครัวเรอืนเกษตรกรในพ้ืนท่ีศนูยปฏิบตักิารโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกปญหา
พืน้ทีป่ลกูฝนอยางยัง่ยนื และโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงมคีาสมัประสิทธิจ์นีีข่องรายไดรวมทัง้หมด 
รายไดเงินสดทั้งหมด และรายไดครัวเรือนอยูในระดับ “ปานกลางหรือพอใช” (คาสัมประสิทธิ์จีนี่2 มีคาอยูระหวาง 
0.490-0.6647)

(3) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคมผูสูงอายุ
ลกัษณะโครงสรางของประชากรในพืน้ท่ีโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงยงัคงเปนรูปพรีะมดิ

ทีม่ลีกัษณะเปนรูประฆงัควํา่ท่ีชัดเจน แตฐานลาง (ประชากรอายตุํ่ากวา 9 ป) เร่ิมแคบลง และประชากรในป 2562 
มีสัดสวนสูงที่สุดในกลุมวัยทํางานชวงอายุ 15-29 ป และมีอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงจากเดิม อัตราการ
พึ่งพิงลดลงรอยละ 36.4 หรือ 1 คนทํางาน ตองทํางานเลี้ยงดูคนไมทํางาน 3 คน อีกทั้งการเคลื่อนยายเยาวชน
สูชมุชนเมอืงมีแนวโนมเพ่ิมสงูขึน้เทาตวั โดยสวนใหญเปนการเคล่ือนยายของเยาวชนเพ่ือไปเรยีนในเมืองรอยละ 
51.22 และรอยละ 48.78 เคล่ือนยายไปเพ่ือทํางาน เนื่องจากปญหาความยากจน ขาดอาชีพหลากหลายและ
ขาดแคลนที่ดินทํากิน สงผลใหครอบครัวขาดแรงงานในการผลิต และยังสงผลตอคาใชจายในครัวเรือนที่สูงข้ึน 
และชุมชนขาดแคลนเยาวชนที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น

2 ตัวบงชี้ความเหล่ือมล้ําของการกระจายรายได หากคาน้ีสูงข้ึนจะบงชี้ถึงการกระจายรายไดที่เหล่ือมล้ํากันมากขึ้นใกลคา 1 
สัมประสิทธิ์จีนีที่เทากับ 0 หมายถึงความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ (ทุกคนมีรายไดเทากัน)
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(4) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
 การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของสงัคมหรือชมุชนบนพืน้ทีส่งู มทีัง้จากปจจยัภายในชมุชน ไดแก การเคล่ือนยาย

แรงงาน ขาดการเตรียมพรอมและสรางความรูความเขาใจกับสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป และปจจัยภายนอกชมุชน 
ไดแก การคมนาคมและระบบส่ือสารที่สะดวกรวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมทําใหการสืบทอดจารีตประเพณีและ
วฒันธรรมตางๆ ของชมุชนลดความสําคญัและเริม่สูญหาย ภมูคิุมกันทางสงัคมทีเ่ปนแนวทางดัง้เดมิในการอยูรวมกนั
อยางเปนสุขออนแอลง มปีญหาดานความขัดแยงภายในชุมชนเพิม่ข้ึน รวมทัง้ส่ิงแวดลอมในชมุชนไดรบัการเอาใจใส
จากชุมชนลดลง จนบางพ้ืนที่เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชน

(5) ความมั่นคงตามแนวชายแดนและลักลอบปลูกฝน
 แมวาการลักลอบปลูกฝนในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง ขอมูลจากสํานักงาน

ป.ป.ส. โดยสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พบวาในป พ.ศ. 2560/61 มีพื้นที่ปลูกฝนจํานวน 
508 แปลง 433.73 ไร คดิเปนรอยละ 23 เมือ่เทียบกับปทีผ่านมาและในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ในพืน้ทีเ่ฉพาะ มกีารลักลอบปลกูฝนลดลงเหลอืเพยีง 297 แปลง พืน้ที ่252.78 ไร หากการดาํเนนิมาตรการปองกนั
ในพ้ืนทีข่าดความเขมงวด การปลูกฝนในพืน้ทีป่ญหาซํา้ซากก็จะกลบัมาเพ่ิมขึน้ เนือ่งจากยงัมแีรงจงูใจทีส่าํคญัคอื 
ฝนดิบยังคงมีราคาสูง และยังมีผูเสพอยูในพื้นที่

(6) การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
 จากการใชประโยชนเกินกวาศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ พื้นที่ปาไมของประเทศในชวง

ป พ.ศ. 2551 - 2556 ลดลงอยางตอเนื่องเฉลี่ยประมาณปละ 1 ลานไร และการบุกรุกทําลายปาอยางตอเนื่อง
สงผลคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงมปีญหารุนแรงมากท่ีสดุในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในลุมนํา้นาน 
ปาสัก และสาละวิน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ัน 1 และเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญของประเทศ การบุกรุกและ
การเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ปาตนนํ้าทําเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าทา มีผลตอทั้งการเกิดอุทกภัยและภัยแลง 
การชะลางและการพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรที่สูงชันหรือเปนภูเขา (กรมทรัพยากรนํ้า, 2558) นอกจากน้ี
ยังพบปญหาการปนเปอนในดินและนํ้า เนื่องจากเกษตรกรบางสวนใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคแมลง 
การกําจัดวัชพืชตางๆ สงผลกระทบตอทั้งผูปลูก ผูบริโภค และชุมชนที่อาศัยบริเวณปลายนํ้า รวมทั้งยังมีปญหา
มลภาวะหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุจากการเกษตร
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2.5 บริบทการเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะหสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมผีลกระทบตอการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูและการดําเนินงาน
การพัฒนาพื้นที่สูงระยะตอไป ดังนี้

1) ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใชประโยชนในภาคสวนตางๆ อยางกวางขวาง และแตกตางไปจากวิถีการดําเนินชีวิตและการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใชขอมูล
ขนาดใหญในการกําหนดทิศทางธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางเฉพาะเจาะจง และ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา หรือแมกระทั่งการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ แตอยางไรก็ตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
ดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอตลาดแรงงาน โดยอาจนําไปสูการขาดแคลนแรงงานทักษะ และเกิดความ
ไมสอดคลองระหวางทกัษะของแรงงานกับทกัษะท่ีตองใชในการทํางาน (Skill Mismatch) การใชฐานขอมลูขนาดใหญ
และปญญาประดิษฐอาจนาํมาซึง่ความไมเทาเทยีมในการเขาถงึและใชประโยชนจากเทคโนโลยีระหวางผูมศีกัยภาพ
และผูขาดโอกาส (Digital Divide) ไมวาจะเปนดานการเขาถึงความรูแหลง เงินทุน หรือสวัสดิการทางสังคม อันจะ
สงผลตอความเหล่ือมล้ําทางรายไดของประชากร ซึ่งเปนเหตุใหปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรยังมีแนวโนมแปรผันตามปริมาณการใชงาน

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ประเทศไทยเร่ิมเขาสูงสังคมสูงวัยมาต้ังแตป 2548 และคาดการณวาจะกลายเปน “สังคมสูงวัย

อยางสมบูรณ” (Complete-aged Society) ภายในป 2566 เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณรอยละ 20.1 
และกาํลงัมุงหนาเขาสู “สงัคมสงูวยัระดบัสดุยอด” (Superaged Society) ภายในป 2577 เม่ือมสีดัสวนของประชากร
สูงวัยสูงถึงรอยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสงผลทําใหจํานวนวัยแรงงานลดลง ทําใหอัตราสวนพึ่งพิงของ
ผูสูงอายุตอวัยแรงงาน และภาระคาใชจายดานสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังนําไปสูการขยายตัวของ
การเคลื่อนยายแรงงานทั้งภายในและระหวางประเทศ ซึ่งจะทําใหรูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสูการเปน
สงัคมพหวุฒันธรรมในท่ีสดุ เชนเดียวกับชมุชนบนพ้ืนท่ีสงู เกษตรกรสวนใหญเขาสูสงัคมผูสงูวัย และคนวัยแรงงาน
มีแนวโนมที่จะยายถิ่นฐานไปทํางานนอกภาคการเกษตร ทําใหเริ่มเกิดการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร

3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ กติกาและมาตรฐานของโลก
แนวโนมเศรษฐกจิระหวางประเทศ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยางกาวกระโดดของประเทศในทวปี

เอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีบทบาทในการกําหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากข้ึน จนนํามาสู
สถานการณที่อยูภายใตแรงกดดันระหวางข้ัวอํานาจใหมทางตะวันออกกับขั้วอํานาจดั้งเดิมอยางสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาระหวางท้ังสองประเทศข้ึนได เศรษฐกิจของไทยยังคง
ขึ้นอยูกับทิศทางยุทธศาสตรระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใตการบริหารของโจ ไบเดน ที่มีแนวโนม
จะดําเนินยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก (1) นโยบายระหวางประเทศที่จะเพ่ิมบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก 
และยงัคงทาทายจนีท้ังในดานเศรษฐกิจการเมอืงและเทคโนโลยี ซึง่จะสงผลทาํใหเง่ือนไขทางการคาของประเทศไทย 
(2) นโยบายส่ิงแวดลอมท่ีใหความสาํคญักบัการปองกันการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศโลกผานกลไกความตกลง
และการกําหนดเง่ือนไขทางการคาท่ีไมใชภาษ ีจะผลักดันใหไทยตองพฒันากระบวนการผลิตและสนิคาท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น (3) การปกปองความเปนสวนตัวของผูบริโภค และลดการผูกขาดในอุตสาหกรรมดิจิทัล
จะสงผลตอเนือ่งถงึผูบริโภคในประเทศไทย และ (4) ระบบการคาภายใตขอตกลงพหภุาคแีละกลไกสถาบนัระหวาง
ประเทศจะเปนแนวโนมท่ีทวีความสําคัญมากย่ิงข้ึน ซึง่จะสงผลใหการผลิตผลผลิตและผลติภัณฑบนพืน้ท่ีสงูท่ีตอง
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ปรับตัวใหสามารถแขงขันได โดยมุงการผลิตสินคาท่ีสอดคลองและตอบสนองกับความตองการตลาด ซึ่งมีกลุม
ผูบริโภคท่ีหลากหลายท้ังในดานคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตและสินคาตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
ดานสิ่งแวดลอม

4) การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพและชีวิตความเปนอยู
 การใหความสาํคัญกบัคณุภาพชวีติของมนษุยทีล่กึซ้ึงมากขึน้ โดยคาํนึงถึงมุมมอง 3 ดาน คอื รางกาย 

จิตใจ และจิตวิญญาณ แนวโนมนี้จะทําใหเกิดการพัฒนาดานวิทยาการทางการแพทยและสุขภาพตางๆ ใหความ
สําคัญกับคุณภาพชีวิต รูปแบบการบริโภคสินคาที่สรางความสุขในการบริโภค และเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน 
มคีวามสนใจกับรายละเอยีดและภาพลักษณของสินคามากกวาประโยชนใชสอยและราคา มคีานยิมทีส่นใจในสินคา
ที่เปนมิตรกับธรรมชาติและสังคม เชน สินคาจากทองถิ่นท่ีชวยกระจายรายไดใหแกคนยากจน ซึ่งเพิ่มโอกาส
ดานการตลาดแกผลิตภัณฑและบริการเพ่ือสุขภาพ เชน การพัฒนาผลิตจากความหลากหลายและพืชสมุนไพร
สินคาท่ีเปนอัตลักษณทองถิ่นของชุมชน รวมถึงการพัฒนาอุทยานใหเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตร และวัฒนธรรม
ทองถิ่น และสนับสนุนการใหบริการเพื่อสุขภาพ

5) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 สถานการณการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมแีนวโนมท่ีจะเกดิรวดเรว็และรุนแรงข้ึนจากท่ีคาดการณ

ไวเดิม โดยใน พ.ศ. 2550 มีการคาดการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 5.1 องศาเซลเซียส 
ภายในป 2643 เม่ือเทียบกับระดับอุณหภูมิกอนยุคอุตสาหกรรม (Preindustrial Level) แตการคาดการณเม่ือ 
พ.ศ. 2561 ระบุวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส เร็วขึ้นเปนภายใน พ.ศ. 2573 - 2595 
สภาพภูมปิระเทศของไทยซ่ึงสวนใหญเปนพืน้ทีร่าบลุม ประชากรจาํนวนมากดาํรงชีพดวยการพึง่พงิภาคการเกษตร 
รวมท้ังมีระยะทางของพ้ืนท่ีชายฝงทะเลยาวถึง 3,100 กิโลเมตร จึงมีโอกาสสูงท่ีไทยจะไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวาหลายประเทศ โดยพบวาที่ผานมาพื้นที่รอยละ 23 ของประเทศไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เชน นํ้าทวมฉับพลัน และภาวะภัยแลง เปนตน 
จะสงผลใหภัยพิบัติทางนํ้ามีความถ่ีและรุนแรงขึ้น แมลงศัตรูพืชเจริญเติบโตและระบาดมากข้ึน ซึ่งอาจลดทอน
ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร
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2.6 สภาพแวดล�อมของการพัฒนาพื้นท่ีสูง

จากการวเิคราะหผลการดาํเนนิงานพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผานมา สถานการณและปญหาพืน้ท่ีสงู สถานการณ
การเปลีย่นแปลงทีส่งผลกระทบตอชุมชนบนพืน้ท่ีสงู และการดาํเนนิงานในระยะตอไป รวมทัง้การวเิคราะหนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูง และทําการประมวลผลเพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง ดังนี้

2.6.1 จุดแข็ง (Strengths)
1) มอีงคความรูโครงการหลวงและผลงานวจิยัทีเ่หมาะสมกบัภมูสิงัคมบนพืน้ทีส่งู สามารถนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาพื้นที่สูง
2) มีอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
3) พื้นที่สูงเปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีอัตลักษณเฉพาะถิ่นในการสรางมูลคา

ที่นํามาตอยอดเชิงพาณิชย เพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกร

2.6.2 จุดอ�อน (Weaknesses)
1) การกระจายการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจน ความ

เหลือ่มลํา้ดานรายได การเขาถงึบรกิารภาครัฐและแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ยงัไมครอบคลมุ
พื้นที่สูงของประเทศ

2) การเขาถึงองคความรูทีเ่หมาะสมและการพัฒนาพัฒนาอาชพีท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การบรหิาร
จัดการผลผลิต การจัดการโลจิสติกส และการตลาดที่ทันสมัยบนพื้นที่สูง ยังไมทั่วถึง

3) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการใชประโยชนที่ไมสมดุลกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

4) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่สูงยังไมรองรับการบริหารงานและใหบริการบนพื้นที่สูง
รวมทัง้ฐานขอมลูสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูยงัไมบรูณาการและเชือ่มโยงขอมลูกบัหนวยงาน
ภายนอก

2.6.3 โอกาส (Opportunities)
1) การทํางานเปนภาคีกับโครงการหลวง และหนวยงานรวมบูรณาการภายใตแผนแมบท

เปนการสรางพลังรวมกันทําใหการพัฒนาพื้นที่สูงมากยิ่งขึ้น
2) ความกาวหนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ เอ้ือตอการเขาถึง

องคความรูและถายองคความรูที่ทั่วถึงผานชองทางส่ือสังคมออนไลน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการผลิตและการตลาดบนพื้นที่สูง

3) การปรบัปรุงระเบยีบ/กฎหมายและนโยบายของรฐับาล เอ้ือตอการจดัการและใชประโยชนทีด่นิ
และการพัฒนาบนพื้นที่สูง เชน นโยบาย คทช. BCG Model เปนตน
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2.6.4 อุปสรรค (Threats)
 1) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอการปริมาณและคุณภาพผลผลิตเกษตร

บนพื้นที่สูง
 2) การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ และกฎกติกาทางการคาดานมาตรฐานความปลอดภัยสราง

ผลกระทบตอการแขงขันกับสินคาจากตางประเทศมากขึ้น ทั้งในดานราคา คุณภาพ และมาตรฐาน
 3) การเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสงัคมผูสงูอายสุงผลตอภาระการพึง่พิง การขาดแคลน

แรงงานบนพื้นที่สูงและศักยภาพตอการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
 4) พื้นท่ีสูงสวนใหญอยูหางไกล ทุรกันดาร และการคมนาคมยากลําบาก เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาและการติดตอสื่อสาร

2.7 ทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีสูง

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมการในการพัฒนาพ้ืนที่สูงทั้งภายในและภายนอก นํามาจัดทํากลยุทธ
และทิศทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยางย่ังยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังน้ี

1. การขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
 1) สาํรวจและจาํแนกกลุมบานบนพืน้ท่ีสงู เพ่ือกําหนดพืน้ท่ีเปาหมายดาํเนินการพฒันา 3 กลุมพ้ืนท่ี
 2) การจัดทําขอมูลและเตรียมความพรอมชุมชนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา
 3) การจัดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ
 4) จัดทําแผนและระบบความเชื่อมโยงการพัฒนาในเชิงพื้นที่ และการเชื่อมโยงกับโครงการหลวง
2. การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง
 1) การวิจัยและพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และ

ความเขมแข็งของสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการนํางานวิจัย
ไปใชประโยชนอยางกวางขวาง

 2) การปรบัปรุงพันธุพชื พนัธุสตัว ทัง้พันธุพชืเศรษฐกิจและพนัธุพชืทองถ่ิน ทีม่คีณุภาพ มคีณุลักษณะ
เฉพาะ เชน พันธุที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีสารประกอบท่ีตองการ และสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอม
ของพื้นที่สูง

 3) การวจิยัและพฒันาดานการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตาม BCG model เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางเหมาะสม รวมทั้งการวิจัยเพื่อยกระดับพืชทองถิ่นใหเปนพืชเศรษฐกิจใหม การวิจัยและพัฒนาการใชปจจัย
การผลติทางการเกษตรหรือทรัพยากรใหเกดิประโยชนสงูสุด ตลอดจนการวจิยัเพือ่แกไขปญหาสิง่แวดลอมท่ีสาํคญั
บนพื้นที่สูง

 4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อยกระดับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตามความ
เหมาะสมและจําเปน เชน ถนน ไฟฟา แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และโรงรวบรวมผลผลิต 
เปนตน

 5) การเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยบนพ้ืนท่ีสูง โดยยกระดับความสามารถของนักวิจัย และ
พฒันาเกษตรกรสูนกัวิจยัทองถ่ิน รวมท้ังการสรางความรวมมือดานการวจิยักับภาคเีครือขายท้ังภาครฐัและเอกชน 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย
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3. พัฒนาระบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
 1) ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู โดยมุงการเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต มาตรฐาน 

และทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งรองรับ New normal โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูกับโครงการหลวง 
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 2) เสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีขยายผลสําเร็จโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 3) พัฒนาระบบการจัดการความรูบนพ้ืนท่ีสูงดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนา
ระบบการเรยีนรูและคลงัความรูและในรปูแบบดจิทิลั (interactive) บนพืน้ท่ีสงูและอทุยานหลวงราชพฤกษ และพฒันา
ดิจิทัลคอนเทนตใหอยูในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลในพื้นที่เปาหมาย

4. พัฒนาระบบโลจิสติกส และการตลาด ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
 1) ปรับระบบการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพ้ืนที่สูง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

โดยศึกษาและพัฒนาชองทางตลาดออนไลน พัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการตลาดบนพ้ืนท่ีสูง พัฒนา
มาตรฐานและตราสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมท้ังพัฒนาศักยภาพบคุลากรและเกษตรกรในทาํการตลาด
ออนไลน

 2) พฒันาระบบสนบัสนนุโลจสิตกิสบนพืน้ท่ีสงู และการขนสง ดวยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั 
โดยศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกสทีเ่หมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีสงู พฒันาหรอืปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทีจ่าํเปน 
เพือ่สนบัสนนุโลจสิตกิสในพืน้ทีพ่ฒันาแบบโครงการหลวง โดยความรวมมอืกบัทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของ และพฒันา
พื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการดานการตลาด และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

5. สงเสริมการจัดการท่ีดิน และความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 1) สงเสริมการจัดการที่ดิน และวางผังชุมชนตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ 
แบบมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน

 2) สงเสริมความรวมมือของชุมชนและทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

6. สรางกลไกความรวมมือเชิงพื้นที่และยกระดับแผนบูรณาการ
 1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูง สูแผนบูรณาการของประเทศที่และผลักดัน

แผนปฏิบัติการฯ สูระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการใน พ.ร.บ. งบประมาณ
 2) สรางกลไกความรวมมือท้ังทางภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาพ้ืนท่ีสงู โดยใชแผนปฏิบตักิารดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูอยางยัง่ยนืเปนกรอบในการดําเนนิงานและจัดตัง้
งบประมาณ

7. การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล
 1) ยกระดบั สวพส. เปนสาํนกังานดจิทิลั เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจัดการการพฒันาพ้ืนทีส่งู 

รองรับการเปนศูนยประสานและศูนยเครือขายขอมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหนวยงานอื่น
 2) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีใหมีความครบถวน และครอบคลุมกลุมบานเปาหมาย มีมาตรฐาน

และเปนขอมูลเปดที่รองรับการใชประโยชนรวมกัน
 3) สรางกลไกการบรหิารจัดการขอมูลเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนท่ีสงูในระบบดิจทิลั โดยมีศนูยการบริการ

ขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นที่สูงในระดับพื้นที่
 4) เสริมสรางขีดความสามารถดานดิจิทัลแกบุคลากรและชุมชนใหพรอมสูการเปล่ียนแปลงในยุค

ดิจิทัล

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 27





แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนา
พื้นที่สูงอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� 

(พ.ศ. 2566 - 2570)

3
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3 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนา
พื้นที่สูงอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� 
(พ.ศ. 2566 - 2570)

3.1 วิสัยทัศน�

“ชุมชนบนพื้นที่สูงอยูดีมีสุข ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวม มุงสู
การสรางเศรษฐกิจชุมชนเปนฐานรากพรอมท้ังดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

3.2 หลักการดําเนินงานของแผน

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่สูง ดวยรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืนตามแนวทาง
โครงการหลวง คือ

1) การพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area Approach) ตามปญหา ความตองการ และภูมิสังคมของ
ชุมชน

2) ขับเคลื่อนการพัฒนาดวยผลงานวิจัย และองคความรู
3) ใชหลกัและวธิกีารดาํเนนิงานแบบโครงการหลวง คอื ดาํเนนิงานพัฒนาภายใตหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพฒันาอยางสมดุล ทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม และโครงสราง
พื้นฐาน และครบวงจรทั้งดานการวิจัย พัฒนา และตลาด ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน และ
ความรวมมือของทุกภาคสวน
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3.3 เป�าหมายและตัวช้ีวัดของแผน ประกอบด�วย

1) เปาหมายเชิงพื้นที่

กลุ�มพื้นที่ จํานวนกลุ�มบ�าน
ที่ดําเนินการป�จจุบัน 2566 2567 2568 2569 2570 เป�าหมายรวม

กลุมบานในพื้นที่
โครงการหลวง 
(ยกระดับการพัฒนา)

39 แหง 
500 กลุมบาน

500 500 500 500 500 ยกระดับ
เปนตนแบบ

และแหลงเรียนรู
การพัฒนา 

500 กลุมบาน

กลุมพื้นที่ 1
กลุมบานที่พัฒนา
แบบโครงการหลวง
โดยสมบูรณ 
(ยกระดับการพัฒนา)

44 แหง 
616 กลุมบาน

616 616 616 616 616 ยกระดับ
การพัฒนา 

616 กลุมบาน

กลุมพื้นที่ 2
กลุมบานที่พัฒนา
ในบางกิจกรรม 
โดยรวมกบับางหนวยงาน
และภาคเอกชน

914 กลุมบาน 954 994 1,034 1,074 1,114 1,114

กลุมพื้นที่ 3 
กลุมบานเครือขาย
การเรียนรู

- 200 400 600 800 1,000 1,000

รวมพื้นที่ (กลุมบาน) 2,030 2,270 2,510 2,750 2,990 3,230 3,230
(รอยละ) 48.28 53.98 59.69 65.40 71.11 76.81 76.81

** หมายเหตุ : ยังคงเหลือพื้นที่ที่ไมไดเขาดําเนินการอีก 975 กลุมบาน รอยละ 23.19

คํานิยาม
“ยกระดบัการพฒันาของกลุมบาน” หมายถงึ พฒันากลุมบานโดยใชเกณฑตวัช้ีวดัระดับความเขมแขง็ จาํนวน 
10 ตัวชี้วัด ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกําหนด โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ

 ระดับ A ชมุชนเขมแขง็ สามารถขบัเคลือ่นการพฒันาไดดวยตนเองและมีผลการพฒันาทีส่ามารถ
  เปนแหลงเรียนรูได

 ระดับ B ชุมชนท่ีสามารถรวมขับเคล่ือนการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวิต
  ความเปนอยูการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและการสรางความเขมแข็งของชุมชน

 ระดับ C ชมุชนทีอ่ยูระหวางการเร่ิมเรยีนรูและการขบัเคล่ือนการพฒันา เพือ่การแกไขปญหาพืน้ฐาน
  ดานการประกอบอาชีพ และมีการพฒันาแปลงเรียนรู
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2) เปาหมายการพัฒนาของแผน
1. ประชาชนหลุดพนจากความยากจน
2. ชุมชนมีสังคมที่ด ีมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมบูรณ

3) ตัวชี้วัดของแผน

ตัวชี้วัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย (ป� 2566 - 2570) กลุ�ม
พื้นที่ ยุทธศาสตร�2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. รอยละของ
กลุมบานที่มี
ผลการประเมิน
ระดับการพัฒนา
ไมตํ่ากวาระดับ B
(รอยละ)

รอยละ 
40

55 60 65 70 80 80 1
1, 2, 3,
4, 5, 7

2. กลุมบานในพื้นที่
พัฒนาแบบ
โครงการหลวง
อยางสมบูรณ
ที่ประชาชน
เปาหมายสวนใหญ
มีรายไดสูงกวา
เสนความยากจน
(รอยละ)

68.82 71 72 73 74 75 75 1
2, 3, 

4, 5, 7

3. กลุมบานที่บรรลุ
ความสําเร็จในการ
แกไขปญหาเฉพาะ
(รอยละ)

12 
(129 

กลุมบาน)
40 50 60 70 80 80 2

1, 2, 3,
4, 5, 7

4. จํานวนผูที่เรียนรู
และเขาถึง
องคความรู
ตามแนวทาง
โครงการหลวง
ผานเทคโนโลยี
ดจิทิลั (ราย)

770,000 
ราย

(เปาหมาย
ป 2565)

804,000 814,000 824,000 834,000 844,000 4,120,000
1, 2,

3
3
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3.4 ยุทธศาสตร� แผนงาน และโครงการ

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบดวย 
7 ยุทธศาสตร 23 แผนงาน 63 โครงการหลัก กรอบงบประมาณ 9,956.76 ลานบาท รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร� จํานวน
แผนงาน

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(ล�านบาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 6 79.80

ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง 5 15 6,753.10

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู ดวยเทคโนโลยี
 และนวัตกรรมที่ทันสมัย

3 11 520.60

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบ logistics และการตลาด 
 ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

2 7 190.18

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการที่ดินและความรวมมือ
 ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอม

2 7 2,014.57

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางกลไกความรวมมือและยกระดับ
 แผนบูรณาการ 

3 4 186.89

ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล 4 12 211.62

รวม 23 63 9,956.76
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  ยุทธศาสตร�ที่ 1   ขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

มุงสํารวจและจําแนกกลุมบานบนพื้นที่สูง เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
ดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 3 กลุมพื้นที่ การจัดทําขอมูลและเตรียมความ
พรอมชุมชนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดตั้งสํานักงานสาขาเพ่ือประสานการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานตางๆ และจดัทําแผนและระบบความเช่ือมโยงการพฒันาในเชงิพ้ืนท่ี และการเช่ือมโยงกบัโครงการหลวง 
โดยประกอบดวย 4 แผนงาน 6 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 79.80 ลานบาท

1) เปาประสงคและผลลัพธ

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

เป�าประสงค� (Objective) ผลลัพธ� (Key Results)
1. มีขอมูลพื้นฐานกลุมบนพื้นที่สูง เพื่อการวิเคราะห

และวางแผนการพัฒนา
• การจําแนกพื้นที่กลุมบานเปาหมายที่จะดําเนินการ

พัฒนาอยางเปนระบบ และสอดคลองกับสถานการณ
ของกลุมบานบนพื้นที่สูง

2. กลุมบานเปาหมายมีความพรอมในการขับเคลื่อน
การพัฒนา

• กลุมบานเปาหมายมีแผนพัฒนาที่ตรงตามปญหา
และความตองการ และไดรับการพัฒนาตามลักษณะ
ของกลุมพืน้ที ่ภายใตความรวมมือของภาคสวนตางๆ

• มีการใชประโยชนจากฐานขอมูลชุมชน เพื่อวิเคราะห
และวางแผนพัฒนาอยางมีสวนรวม

3. มีสํานักงานสาขาเพื่อประสานการปฏิบัติงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ

• การดําเนินงานพัฒนาในเชิงพื้นที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตการสานประโยชนความรวมมือ
ของทุกภาคสวน

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย (ป� 2566 - 2570)
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. กลุมบานบน
พื้นที่สูงที่มีขอมูล
พื้นฐาน เพื่อใช
ในการจําแนกและ
วางแผนการพฒันา
(กลุมบาน)

2,030
(ป 2565)

3,102
(+1,088)

4,205
(+1,087)

4,205
(+2,175)

2. กลุมบานเปาหมาย
ทีจ่ดัทาํแผนพัฒนา
ชุมชน (กลุมบาน)

2,030
(ป 2565)

2,270
(+240)

2,510
(+240)

2,750
(+240)

2,990
(+240)

3,230
(+240)

3,230
(+1,200)

3. จํานวนสํานักงาน
สาขารวมกับ
สวนราชการอื่น
(แหง)

- +1
2

(+1)
3

(+1)
4

(+1)
5

(+1)
5
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3) แนวทางการพัฒนา
 (1) ยกระดับการพัฒนาพื้นที่ในกลุม 1 โดยไมขยายพื้นที่การดําเนินงาน
 (2) สํารวจจัดทําฐานขอมูลกลุมบานบนพื้นที่สูง เพื่อทราบสถานการณ ปญหา และความตองการ

พัฒนา จําแนกและกําหนดพื้นที่กลุมบานเปาหมายดําเนินการพัฒนา 3 กลุม ไดแก (1) กลุมบานที่ดําเนินงาน
พฒันาแบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ (2) กลุมบานทีด่าํเนนิการพฒันาในบางกิจกรรม โดยความรวมกบัหนวยงาน
และภาคเอกชนบางแหง (3) กลุมบานเครือขายการเรียนรู

 (3) เตรียมความพรอมชุมชน รองรับการดําเนินงานพัฒนา โดยศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดลอม รวมท้ังแนวทางการพัฒนาชุมชนเปาหมาย สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม 
พรอมทั้งจัดทําแผนที่ และระบบความเชื่อมโยงรวมกับหนวยงานราชการนําไปสูการปฏิบัติ

 (4) จัดต้ังสํานักงานสาขาในจังหวัดหรือพื้นท่ีที่จําเปน เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงาน
ดําเนินการพัฒนา โดยใชสํานักงานรวมกับหนวยงานปกติในพื้นที่

 (5) จัดทําแผนท่ีและระบบความเชื่อมโยงการทํางานในเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาระหวาง
พื้นที่หรือโครงการตางๆ ในลุมนํ้า หรือจังหวัด

4) แผนงานและโครงการหลัก ประกอบดวย 4 แผนงาน 6 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 
79.8 ลานบาท ไดแก

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวพส. อปท. หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ฯลฯ

แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 1 
การสํารวจและจําแนก
พื้นที่กลุมบาน
บนพื้นที่สูง

1. การสํารวจขอมูลกลุมบาน
บนพื้นที่สูง (ขอมูลพื้นฐาน 
ปญหาและความตองการ)

2. การจําแนก และกําหนด
พื้นที่เปาหมายดําเนินงาน
พัฒนา 3 ลักษณะ

   30.00 สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ

แผนงานที่ 2 
การเตรียมความพรอม
ชุมชน

1. ศกึษาสภาวะเศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอม และแนวทาง
การพัฒนาชุมชนเปาหมาย

2. สงเสรมิการจัดทาํแผนพฒันา
ชุมชน





  40.00 สวพส. มทร.ลานนา 
หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ

แผนงานที่ 3 
การจัดตั้งสํานักงาน
สาขา เพื่อบริหารจัดการ
และประสานการพัฒนา

1. จัดตั้งสํานักงานในระดับ
จังหวัดและพื้นที่สําคัญ 
รวมกับหนวยงานในพื้นที่ 
(จังหวัดเชียงราย จังหวัด
แมฮองสอน จังหวัดตาก 
อําเภออมกอย)

   4.80 สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ

แผนงานที่ 4 
จัดทําแผนที่และ
ระบบความเชื่อมโยง
การทํางาน

1. ศึกษาและจัดทําแผนที่ระบบ
ความเชื่อมโยงการทํางาน
พัฒนาในเชิงพื้นที่ จังหวัด
และลุมนํ้า

   5.00 สวพส. อปท. 
หนวยงานที่เกี่ยวของ

งบประมาณรวม 79.80
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  ยุทธศาสตร�ที่ 2   วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง

มุงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับเปาหมายตามแผนปฏิบัติการโครงการ
หลวงและการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โดยเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเขมแข็งของชุมชน และความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนบนพื้นที่สูง ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทาง 
BCG model (Bio-Circular-Green) และการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม มีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยดวยการพัฒนา
บคุลากร การพฒันาแพลตฟอรมความรวมมือดานการวจิยักบัหนวยงานท้ังในและตางประเทศ และการขบัเคลือ่น
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัย โดยประกอบดวย 5 แผนงาน 17 โครงการหลัก ประมาณการใชจาย
งบประมาณ 6,753.10 ลานบาท

1) เปาประสงคและผลลัพธ

เป�าประสงค� (Objective) ผลลัพธ� (Key Results)
1. กลุมบานเปาหมายสามารถยกระดับการพัฒนา

ใหความเขมแข็ง อยูดีมีสุข ภายใตความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม

• เกษตรกรมีรายไดพอเพียง มีความมั่นคงดานอาชีพ
โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและคุมคา
ดวยระบบการเกษตรสรางมูลคา เกษตรปลอดภัย
และการสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

• ชุมชนเขมแข็ง มีผูนําการเปลี่ยนแปลง
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา และการอนุรักษฟนฟู
วัฒนธรรมและประเพณี

• ชุมชนมีโอกาสเขาถึงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ไดแก ถนน ไฟฟา พลังงาน
ในชุมชน พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ระบบกระจายนํ้า
และการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ

2. สรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงาน
โครงการหลวง และยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน

• องคความรูและนวัตกรรม ที่ตรงตามปญหา
และความตองการของประชาชน และสนับสนุน
งานโครงการหลวง

• การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกไขปญหา
การพัฒนาพื้นที่สูง และจดทรัพยสินทางปญญา

3. พัฒนาเครือขายความรวมมือ และศักยภาพนักวิจัย
ระบบนิเวศวิจัย และโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย
เพื่อเปนศูนยกลางของเครือขายวิจัยและพัฒนา
บนพื้นที่สูง

• ขีดความสามารถและมาตรฐานดานการวิจัย
บนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น
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2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

3) แนวทางการพัฒนา
 (1) การวิจัยและพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับเปาหมายตามแผนปฏิบัติการพัฒนา

โครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และ
ความเขมแข็งของสังคม ทั้งในดานคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข ยาเสพติด (รวมกับ ป.ป.ส.) และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางกวางขวาง

 (2) การปรับปรงุพนัธุพชื พนัธุสตัว ทัง้พนัธุพชืเศรษฐกิจและพันธุพชืทองถิน่ ทีม่คีณุภาพ มคีณุลกัษณะ
เฉพาะ เชน พนัธุทีม่คีณุคาทางโภชนาการสูง พชืทางเลือกใหม และสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีสงู 
เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและดานอาชีพ

 (3) การวจิยัและพฒันาดานการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตาม BCG model เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางเหมาะสม ตามแนวคิด Zero Food Waste & Food Loss รวมทั้งการวิจัยเพื่อยกระดับพืชทองถิ่นใหเปน
พืชเศรษฐกิจใหม การวิจัยและพัฒนาการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตลอดจนการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญบนพื้นท่ีสูง เชน ผลกระทบการปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีสูง 
การจัดการแกไขขยะ ไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ/การแกปญหาไฟปาตามวิถีชุมชน

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย (ป� 2566 - 2570)
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. ครัวเรือนในกลุม
บานเปาหมาย
ที่ไดรับการพัฒนา
อาชีพเพื่อใหมี
รายไดที่พอเพียง 
ดวยอาชีพที่เปน
มติรตอสิง่แวดลอม 
(รอยละ)

รอยละ 14
(9,720 ครัวเรือน)

20 25 30 35 40
40 

(29,000 
ครัวเรือน)

2. กลุมบานเปาหมาย
ที่มีสถาบัน
เกษตรกรที่เขมแข็ง
ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชน
และการตลาดได 
(รอยละ)

รอยละ 17.69
(109 กลุมบาน)

42 44 46 48 50
50

(308 
กลุมบาน)

3. องคความรูและ
นวัตกรรม ที่นําไป
ใชประโยชนในการ
พัฒนาพื้นที่สูง 
(รอยละ)

รอยละ 52
(ป 2563)

60 65 70 75 80 80
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(4) การพัฒนาผสมผสานและเชือ่มโยงของโครงขายสีเขยีว/สฟีา (โครงสรางพ้ืนฐานสีเขยีว/สฟีา หรอื
Blue and Green Infrastructure) เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง และพึ่งพากันของชุมชน กลุมบานกับระบบนิเวศและปา 
เพื่อยกระดับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมและจําเปน เชน ถนน ไฟฟา แหลงนํ้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และโรงรวบรวมผลผลิต เปนตน

(5) การเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยบนพ้ืนท่ีสูง โดยยกระดับความสามารถของนักวิจัย และ
พฒันาเกษตรกรสูนกัวิจยัทองถ่ิน รวมท้ังการสรางความรวมมือดานการวจิยักับภาคเีครือขายท้ังภาครฐัและเอกชน 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย

4) แผนงานและโครงการหลัก ประกอบดวย 5 แผนงาน 16 โครงการหลัก ประมาณการใชจาย
งบประมาณ 6,753.10 ลานบาท ไดแก

แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 1 
การวิจัยและพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการหลวง 
และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวง

1. การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสงเสริมอาชีพที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ

2. การวิจัยและพัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรู และสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
มั่นคงและปลอดภัย



 

1,707.89 มูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. หนวยงาน

ภาครัฐ

แผนงานที่ 2 
การปรับปรุงและพัฒนา
พันธุพืช พันธุสัตว และ
เทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

1. ปรับปรุงและทดสอบพันธุพืช
และสัตวเศรษฐกิจและพันธุ
ทองถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ และ
ความมั่นคงดานอาหาร

2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร
ประณีต เกษตรแมนยํา
ภายใตระบบเกษตรคุณภาพ
ที่มีมาตรฐาน ภายใตระบบ
การผลิตที่ยั่งยืน

3. วจิยัการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดจิทิลัเพือ่การเกษตร โลจสิตกิส
และการตลาดที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่สูง

4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่มีอัตลักษณและมูลคาเพิ่ม
จากสินคาเกษตร พืชทองถิ่น
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ









 289.35 มูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. สกสว. มช. 
มจธ. มทร. มมจ.

(ปรับปรุง
พันธุ
รวมกับ
โครงการ
หลวง)
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แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

5. วิจัยและพัฒนาอาชีพ
นอกภาคเกษตร (หัตถกรรม
การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
และการบริการ)



แผนงานที่ 3 
การวิจัยเพื่ออนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ตาม BCG model

1. วิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชวีภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น
อยางยั่งยืน

2. วิจัยเพื่อแกปญหาหรือ
ลดความเสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอมของพื้นที่สูง
(ดิน นํ้า ปาไม ขยะ นํ้าเสีย
หมอกควัน) รวมกับชุมชน
และหนวยงานทองถิ่น

3. วิจัยและพัฒนาเพื่อใช
ประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากร และบริหาร
จัดการเพื่อลดการสูญเสีย
อาหาร (food loss)
ตลอด supply chain
รวมถึงแนวทางการลด
และใชประโยชนจาก
ของเสีย/เหลือทิ้ง
ในกระบวนการผลิต









78.90 สวพส. สกสว. 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 4 
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อยกระดับ
การดํารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

2. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การประกอบอาชีพ





4,612.74 การไฟฟาสวนภมูภิาค 
กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรนํ้า 
กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล อปท.

แผนงานที่ 5 
การเพิ่มขีดความ
สามารถดานการวิจัย
บนพื้นที่สูง

1. พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย นักวิจัยทองถิ่น
และเกษตรกร

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานวิจัย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
และฐานขอมูลงานวิจัย



  

64.22 สวพส. 
โครงการหลวง

40 l แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)



แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

3. เสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือในการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ
วจิยั





งบประมาณรวม 6,753.10

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : มูลนิธิโครงการหลวง สวพส. สกสว. มหาวิทยาลัย สวทช. ฯลฯ

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 41



  ยุทธศาสตร�ที่ 3   พัฒนาระบบการเรียนรู� ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

มุงพัฒนาระบบการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อใหกลุมบานบนพื้นที่สูง และ
ประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงองคความรูไดอยางท่ัวถึงและตรงตามความตองการ ดวยระบบการจัดการความรู
ผานระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังการยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ และเสริมสรางศักยภาพ
ศูนยเรียนรูและกลุมบานในพ้ืนท่ีพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงใหเปนแหลงเรียนรูที่มาตรฐาน และเช่ือมโยง
เปนเครือขายการจดัการเรยีนรูกบัโครงการหลวง ประกอบดวย 3 แผนงาน 11 โครงการหลัก ประมาณการใชจาย
งบประมาณ 520.60 ลานบาท

1) เปาประสงคและผลลัพธ

เป�าประสงค� (Objective) ผลลัพธ� (Key Results)
1. อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู มีชีวิต 

มาตรฐาน ทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรูกับโครงการหลวง โดยเปนที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและนานาชาติ

• มีแหลงดานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
และการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง 
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
และนานาชาติ

• มีระบบการจัดการเรียนรูแบบวิถีใหม Life Long 
Learning และการเขาถึงความรูไดงายดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

• กลุมเปาหมายคือประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน ไดเรียนรู และสรางความรักความศรัทธา
ตอสถาบันพระมหากษัตริย จิตสํานึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรม

2. ศูนยและกลุมบานในพื้นที่ขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง เปนแหลงเรียนรูที่มีศักยภาพ
รองรับการเรียนรู เชื่อมโยงกับศูนยเรียนรู
โครงการหลวง

• ศูนยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
ยกระดับเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงที่มาตรฐาน

• กลุมบานเปาหมายยกระดับเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

• ประชาชนในพื้นที่และกลุมบานเครือขายไดเขาเรียนรู
และนําไปใชประโยชน

3. มีระบบการจัดการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ที่สามารถกระจายองคความรู
สูกลุมบานเปาหมายไดอยางทั่วถึงดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย

• เกิดระบบการจัดการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงที่มีประสิทธิภาพ

• มีฐานขอมูลองคความรูในรูปแบบดิจิทัล ที่ตรงตาม
ความตองการของประชาชน สามารถเขาถึงไดสะดวก
และรวดเรว็

• กลุมบานผูเรียนรูและประชาชนบนพื้นที่สูงเขาถึง
องคความรูพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
และนําไปปรับใชในการดํารงชีวิต

42 l แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)



2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

3) แนวทางการพัฒนา
(1) ยกระดบัอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรยีนรูดานโครงการตามแนวพระราชดําริ และการพฒันา

พื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ที่เปนท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุงการเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต มีมาตรฐาน และทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งรองรับ New normal โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูกับโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

(2) เสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรูในพ้ืนที่ขยายผลสําเร็จโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงตามความโดดเดนของพืน้ที ่ดวยการสงัเคราะหและถอดบทเรยีน
ความสาํเร็จ การพัฒนาขีดความสามารถของแหลงเรียนรู วทิยากร ระบบการส่ือความหมายสิง่อาํนวยความสะดวก 
และเทคโนโลยีดิจิทัล

(3) พัฒนาระบบการจัดการความรูบนพื้นที่สูงดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนา
ระบบการเรียนรูและคลังความรูและในรูปแบบดิจิทัล (interactive) บนพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ 
และพัฒนาดิจทิลัคอนเทนต สรางระบบการส่ือความหมาย คลังความรูเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูดานเศรษฐกจิ สงัคม 
สิ่งแวดลอม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการหลวงใหอยูในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้ง
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลในพื้นที่เปาหมาย 

4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 3 แผนงาน 11 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
520.60 ลานบาท ไดแก

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. ระบบการจัดการ
เรียนรูและ
ฐานขอมูล
องคความรู
การพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(ระบบ/ฐานขอมูล)

- - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

2. จาํนวนพืน้ที่
ขยายผลสาํเรจ็
การพฒันาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวง
ทีม่คีวามพรอม
เปนแหลงเรยีนรู
(แหง)

45 45 45 45 45 45 45

3. ความสามารถ
ในการลดการพึง่พา
งบประมาณของ
ภาครัฐ (ลานบาท)

38.9 ลานบาท 20 21 23 26 30 120

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 43



5) หนวยงานทีเ่กีย่วของ : มลูนธิโิครงการหลวง สวพส. อปท. กสทช. หอการคา ภาคเอกชน สาํนกังาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.หรือ OKMD) ฯลฯ

แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 1 
ยกระดับอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรูที่มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และพึ่งพา
ตนเองได

1. พัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
โครงการตามแนว
พระราชดําริและการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

2. พฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรูดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

3. พฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรูดาน
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และสถาบันครอบครัว

4. สงเสริมการเรียนรูและ
หารายไดเพื่อลดการพึ่งพา
งบประมาณของภาครัฐ

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
จัดการและการเรียนรู































280.50 มูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. สบร. มช.

แผนงานที่ 2 
เสริมสรางศักยภาพ
แหลงเรียนรูในพื้นที่
ขยายผลสําเร็จ
โครงการหลวง

1. ยกระดับศนูยโครงการพฒันา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
เปนแหลงเรียนรู

2. พัฒนาชุมชนตนแบบและ
แหลงเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง



  

43.20 สวพส. อปท. กศน. 
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนงานที่ 3
พัฒนาระบบการจัดการ
ความรูบนพื้นที่สูง
ผานระบบเครือขาย
และเทคโนโลยีดิจิทัล

1. พฒันาระบบการจัดการเรยีนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงและ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
ในรูปแบบดิจิทัล

2. พัฒนาคลังความรูการพัฒนา
พื้นที่สูงและอุทยานหลวง
ราชพฤกษในรูปแบบดิจิทัล

3. พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานดานดิจิทัลที่จําเปน
ในพื้นที่เปาหมาย

4. สรางเครือขายและสงเสริม
การเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง

























196.90 โครงการหลวง 
สวพส. อปท. กศน. 
หนวยงานดานดจิทิลั/

ภาคเอกชน

งบประมาณรวม 520.60

44 l แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570)



  ยุทธศาสตร�ที่ 4   พัฒนาระบบโลจิสติกส� และการตลาด ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

เนนการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ดวยการศึกษาและพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกสที่เหมาะสมสําหรับบริบทของพื้นท่ีสูง 
การพัฒนาชองทางตลาดออนไลน แพลตฟอรมการบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกสบนพ้ืนที่สูง พรอมท้ัง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเกษตรกรในทําการตลาดออนไลน และพัฒนาพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการ
ดานการตลาดแบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางจุดเดน และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 
2 แผนงาน 7 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 190.18 ลานบาท

1) เปาประสงคและผลลัพธ

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

เป�าประสงค� (Objective) ผลลัพธ� (Key Results)
1. กลุมบานในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

มีระบบการตลาดผลิตผลและสินคาที่เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน ตามแนวทางการตลาด
แบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางจุดเดน

• มีระบบการตลาดที่เหมาะสม รองรับการจัดการ
ผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง เพื่อสรางจุดเดน/จุดขาย

• กลุมบานเปาหมายสามารถที่บริหารจัดการดานการ
ตลาดไดดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

2. กลุมบานในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
มีระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ

• มีระบบโลจิสติกสที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
• กลุมบานเปาหมายมีโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส

รองรับการจัดการผลิตผลและสินคา
• มีเครือขายความรวมมือดานตลาดและโลจิสติกสบน

พื้นที่สูง

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. พื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ที่มีความพรอม
และศักยภาพ
ในการจัดการ
โลจิสติกสและ
การตลาดดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ที่ทันสมัย (แหง)

17 แหง
(ป 2564)-

20
(+3)

25
(+5)

30
(+5)

35
(+5)

40
(+5)

40
(+23)

2. มีเครือขาย
ความรวมมือ
ในการพัฒนา
ระบบตลาดและ
โลจิสติกส
บนพื้นที่สูง

- 1
2

(+1)
3

(+1)
4

(+1)
5

(+1)
5
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3) แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับระบบการตลาดของผลิตผลและสินคาบนพื้นท่ีสูง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

โดยการศึกษาและพัฒนาชองทางตลาดออนไลน การตลาดสรางสรรคเพ่ือสรางจุดขาย การพัฒนาแพลตฟอรม
การบรหิารจัดการตลาดบนพืน้ทีส่งู การพัฒนามาตรฐานและตราสนิคาทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม พรอมท้ังพฒันา
ศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรในทําการตลาดออนไลน

(2) พฒันาระบบสนับสนนุโลจสิตกิสบนพืน้ท่ีสงู และการขนสง ดวยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั
โดยการศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกสที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สูง การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน เพื่อสนับสนุนโลจิสติกสในพ้ืนที่พัฒนาแบบโครงการหลวง โดยความรวมมือกับทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของ เชน โรงรวบรวม อาคารคัดบรรจุ และพัฒนาพื้นท่ีตนแบบการบริหารจัดการดานการตลาด และ
โลจิสติกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 2 แผนงาน 7 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
190.18 ลานบาท ไดแก

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : มูลนิธิโครงการหลวง สวพส. อปท. กรมสงเสริมสหกรณ กสทช. ภาคเอกชน
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ

แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 1 
ปรับปรุงตลาด
ของผลิตผล
และสินคา
บนพื้นที่สูง

1. ศกึษาระบบการตลาดของผลิตผล
และสินคาบนพื้นที่สูงที่เหมาะสม

2. พัฒนาและสงเสริมระบบ
ตลาดออนไลน และแพลตฟอรม
การบริหารจัดการตลาด
บนพื้นที่สูง

3. สรางมาตรฐานและตราสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Eco brand) ของชมุชนบนพืน้ทีส่งู

4. พฒันาศกัยภาพดานตลาดออนไลน
ของบุคลากรและเกษตรกร

5. พัฒนาพื้นที่ตนแบบ
การบริหารจัดการดานการตลาด
และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (อยางนอย 5 แหง)





















110.58 มูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. อปท. 

กรมสงเสริมสหกรณ 
มทร.ลานนา 
ภาคเอกชน

แผนงานที่ 2 
ศึกษาและปรับปรุง
โลจิสติกสของ
ผลิตผลและสินคา
บนพื้นที่สูง

1. ศึกษาระบบโลจิสติกสของ
ผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการยกระดับ
โลจิสติกสของผลิตผลและ
สินคาบนพื้นที่สูง









79.60 สวพส. อปท. 
กรมสงเสริมสหกรณ 

ภาคเอกชน

รวมงบประมาณ 190.18
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  ยุทธศาสตร�ที่ 5 ส�งเสริมการจดัการทีด่นิ และความร�วมมือในการอนรุกัษ�และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

มุงอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม โดยสงเสรมิการจดัการทีด่นิ วางผงัชมุชนเหมาะสม 
และใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง ดวยการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินและแผนท่ีดินรายแปลง การจัดทํา
ผงัชุมชน ผงัแมบทการใชพืน้ท่ี การบรหิารจดัการพืน้ท่ีใหเปนไปตามกฎหมายหรือนโยบายของรฐัและหลกัวิชาการ 
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสําคัญบนพ้ืนที่สูงอยางมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามแผน 
BCG เพื่อใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ประกอบดวย 2 แผนงาน 7 โครงการหลัก 
ประมาณการใชจายงบประมาณ 2,014.57 ลานบาท

1) เปาประสงคและผลลัพธ

เป�าประสงค� (Objective) ผลลัพธ� (Key Results)
1. กลุมบานเปาหมายในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวง มีการจัดการที่ดิน วางผังชุมชน
และผังแมบทการใชพื้นที่ตามกฎหมายหรือนโยบาย
ของรัฐ และหลักวิชาการ

• กลุมบานเปาหมายมีการจัดการที่ดิน และวางผังชุมชน
ตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ

• กลุมบานเปาหมายใชประโยชนที่ดินตามแผน
การจัดการที่ดิน ผังชุมชนและผังแมบทการใชพื้นที่

2. กลุมบานเปาหมายในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงมีความเขมแข็งดานการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ

• กลุมบานเปาหมายมีความเขมแข็งชุมชน
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามเกณฑทํากําหนด

• มีแผนฟนฟูและจัดการสภาพแวดลอมระบบนิเวศ
ใหเหมาะสม และพึ่งพากันของภูมินิเวศ ภูมิสังคม
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในกลุมบานเปาหมาย

• มีกลไกความรวมมือและการระดมทุนเพื่อการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ภาคีเครือขาย

3. ปญหาที่สําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ไดรับการแกไขโดยปฏิบัติตามแผน BCG

• ปญหาสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ไดรับแกไขปญหาดวยการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย
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2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

3) แนวทางการพัฒนา
 (1) สงเสริมการจัดการท่ีดิน และวางผังชุมชนตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ 

แบบมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน โดยจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนที่ดิน แผนที่ดินรายแปลง
ของเกษตรกร ผังชุมชน (เปนสวนหนึ่งของผังแมบทการใชพื้นท่ี) และสงเสริมการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการและวางแผนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (2) สงเสริมความรวมมือของชุมชนและทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยเนนสรางความเขมแข็งของชุมชน สรางจิตสํานึกและปลูกฝง
เยาวชนและคนในชุมชนในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
จัดทําแผนฟนฟู และจัดการสภาพแวดลอม และระบบนิเวศ ใหเหมาะสม และพ่ึงพากันของภูมินิเวศและภูมิสังคม 
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการคารบอนเครดิตในชุมชน และสรางกลไกความรวมมือและการระดมทุนจาก
ทุกภาคสวน ในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญบนพื้นที่สูงอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการหมอกควัน นํ้าเสีย หรือการจัดการขยะ ขยะพิษ เปนตน

4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 2 แผนงาน 7 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 
2,014.57 ลานบาท ไดแก

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. กลุมบานในพื้นที่
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง 
ทีม่กีารจดัการทีด่นิ 
และวางผังชุมชน 
(กลุมบาน)

333
กลุมบาน

466 516 566 616 616 616

2. กลุมบานที่มี
ความเขมแข็ง
ในการอนุรักษ
และฟนฟทูรพัยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตาม
เกณฑที่กําหนด 
ตามแนวทาง
โครงการหลวง 
(รอยละ)

รอยละ 48
(298 กลุมบาน)

60 65 70 75 80 80

2. จาํนวนพืน้ท่ีสเีขยีว
ในพื้นที่พัฒนา
พื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
ที่มีเพิ่ม (ไร)

1,323 ไร 12,320 24,640 36,960 49,280 61,600 61,600
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แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 1 
สงเสริม
การจัดการที่ดิน 
และจัดทําผังชุมชน

1. กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน 
และจัดทาํผงัชมุชนแบบมีสวนรวม
ของประชาชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

2. การสงเสริมการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายหรอืนโยบายของรฐั 
และหลักวิชาการ









268.31 สวพส. กรมอุทยานฯ 
กรมปาไม 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมทรัพยากรนํ้า 
จังหวัด อปท. 

ภาคเอกชน ฯลฯ

แผนงานที่ 2 
สงเสรมิความรวมมอื
ของชุมชนและ
ทุกภาคสวนในการ
อนุรักษ ฟนฟู 
และแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุล
และยั่งยืน

1. เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
ดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2. จัดทําแผนฟนฟู และจัดการ
สภาพแวดลอม และระบบนิเวศ 
ใหเหมาะสม และพึ่งพากัน
ของภูมินิเวศ และภูมิสังคม 
เพื่ออนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

3. สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บนพื้นที่สูง

4. สงเสริมการแกไขปญหาสําคัญ
ดานสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 
ดวยความรวมมือของภาคี
เครือขาย (เชน นํ้าเสีย ขยะ 
ขยะพิษ)

5. สรางแพลตฟอรมความรวมมือ
การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม





















 1,746.26 สวพส. กรมอุทยานฯ 
กรมปาไม 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมทรัพยากรนํ้า 

จังหวัด 
อปท. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มทร.ลานนา 

ภาคเอกชน ฯลฯ

รวมงบประมาณ 2,014.57

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวพส. กรมอุทยานฯ กรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรนํ้า จังหวัด 
ภาคเอกชน ฯลฯ
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  ยุทธศาสตร�ที่ 6   สร�างกลไกความร�วมมือ และยกระดับแผนบูรณาการ

เนนสรางกลไกความรวมมอืในการขับเคลือ่นการพัฒนาพืน้ท่ีสงูอยางมปีระสิทธภิาพ โดยความรวมมอืและ
การระดมทุนแบบใหม ภายใตความรวมมือทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยยกระดับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
พื้นท่ีสูงอยางย่ังยืน เปนแผนบูรณาการของประเทศ เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานและการจัดต้ังงบประมาณ
ของหนวยงาน และริเร่ิมการระดมทุนแบบใหม เชน ผานระบบออนไลน เพื่อเสริมการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจง 
ใหการขับเคล่ือนการดําเนนิงานใหเกิดความตอเนือ่งและบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 3 แผนงาน 4 โครงการหลัก 
ประมาณการใชจายงบประมาณ 186.89 ลานบาท 

1) เปาประสงคและผลลัพธ

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

เป�าประสงค� (Objective) ผลลัพธ� (Key Results)
1. แผนปฏิบัติดานการพัฒนาพื้นที่สูง เปนแผนระดับ 3 

และแผนบูรณาการระดับประเทศ
• แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง เปนกรอบดําเนินงาน

ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น
• มีการบรรจุแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง 

ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป

2. มกีลไกความรวมมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการขบัเคลือ่น
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง

• กลไกการขับเคลื่อนแผนทั้งในระดับสวนกลาง 
ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ แบบมีสวนรวม
ของภาครัฐและเอกชน และระดับลุมนํ้า

3. มีรูปแบบการระดมทุนแบบใหมเพื่อเสริมการพัฒนา
แบบเฉพาะเจาะจง

• รูปแบบการระดมทุนในรูปแบบใหม เพื่อการพัฒนา
บนพื้นที่สูง

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. หนวยงาน
และภาคีเครือขาย
ความรวมมือ 
ที่รวมขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ
พัฒนาพื้นที่สูง 
ที่เพิ่มขึ้น 
(หนวยงาน)

หนวยงาน
รวมบูรณาการ

ภายใตแผนแมบทฯ 
22 หนวยงาน

2 
(+2)

4 
(+2)

6 
(+2)

8 
(+2)

10 
(+2)

10

2. โครงการ
ความรวมมือของ
ภาคประชาสังคม
เพือ่พฒันาพืน้ทีส่งู 
(โครงการ)

-
1 

(+1)
2 

(+1)
3 

(+1)
4 

(+1)
5 

(+1)
5
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3) แนวทางการพัฒนา
(1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง สูแผนบูรณาการของประเทศที่สนับสนุน

การบรรลเุปาหมายของยทุธศาสตรชาติและรัฐบาล และผลกัดันแผนปฏบิตักิารฯ สูระบบงบประมาณแบบแผนงาน
บูรณาการใน พ.ร.บ.งบประมาณ

(2) สรางกลไกความรวมมือท้ังทางภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน ในการขับเคล่ือน
การพัฒนาพ้ืนท่ีสงู โดยใชแผนปฏิบตักิารดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูอยางยัง่ยนืเปนกรอบในการดําเนนิงานและจัดตัง้
งบประมาณของหนวยงาน และมีคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการภายใต คณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)

(3) พัฒนารูปแบบการระดมทุนแบบใหม เพื่อเสริมการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจง ดวยการสราง
ความรวมมือจากภาคประชาสังคมผานระบบออนไลน เพื่อการระดมทุนในการพัฒนาหรือแกไขปญหาสําคัญ
บนพื้นที่สูง 

4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 3 แผนงาน 4 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
186.89 ลานบาท ไดแก

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวพส. หนวยงานรัฐ ภาคเอ กชน ฯลฯ

แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 1 
ยกระดับแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพื้นที่สูง
เปนแผนบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่สูง
ระดับประเทศ

1. ยกระดับแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพื้นที่สูง
เปนแผนบูรณาการพัฒนา
พื้นที่สูงระดับประเทศ

   3.00 สวพส. หนวยงานรัฐ 
ภาคเอกชน ฯลฯ

แผนงานที่ 2 
พัฒนากลไกและ
การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการพัฒนา
พื้นที่สูง

1. พัฒนาประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง

2. ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการพัฒนา
พื้นที่สูง

   163.89 สวพส. หนวยงานรัฐ 
ภาคเอกชน ฯลฯ

แผนงานที่ 3
เสริมสรางความรวมมือ
จากประชาสังคม 
เพือ่สนบัสนนุการพัฒนา
แบบเฉพาะเจาะจง 

1. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนา
แบบเฉพาะเจาะจง
ภายใตความรวมมือ
จากประชาสังคม

  20.00 สวพส. หนวยงานรัฐ 
ภาคเอกชน ฯลฯ

งบประมาณรวม 186.89
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  ยุทธศาสตร�ที่ 7   การบริหารจัดการองค�กรสู�องค�กรดิจิทัล

เนนการยกระดับการพัฒนาองคกรสูสํานักงานดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
และจัดทําขอมูลเพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีสูงท่ีใชประโยชนไดจริง และเขาถึงไดงาย และครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย 
โดยมกีลไกการบริหารจดัการขอมูล ดวยระบบดิจทิลั เพือ่ใหชมุชนและหนวยงานท่ีเกีย่วของ สามารถใชประโยชน
สนบัสนุนการตดัสนิใจในการวางแผนการวิจยัและพัฒนาพืน้ท่ีสงู ไดอยางมปีระสิทธภิาพ ประกอบดวย 4 แผนงาน 
12 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ 211.62 ลานบาท 

1) เปาประสงคและผลลัพธ

เป�าประสงค� (Objective) ผลลัพธ� (Key Results)
1. ระบบบริหารงานสํานักงานของ สวพส. ยกระดับ

สูดิจิทัล
ป พ.ศ. 2568
• กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการและสนับสนุน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. ระบบภูมิสารสนเทศ ขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบนิเวศ
การบริหารจัดการนํ้า และภัยพิบัติ เพื่อเปนขอมูล
ที่จําเปนตอการพัฒนาพื้นที่สูง มีความพรอม
และสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

• มีขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบดิจิทัล ครอบคลุมพื้นที่สูง
เปาหมาย
ระยะเรงดวน 1-2 ป : จํานวน 3,335 กลุมบาน
ภายในป พ.ศ. 2567
ระยะ 3-5 ป : จํานวน 4,205 กลุมบาน
ภายในป พ.ศ. 2570

• หนวยงานตางๆ นําขอมูลไปใชในการวางแผน
และตดัสนิใจ ในการพฒันาพืน้ทีส่งู (กลุมเปาหมายที ่1
และ 2) โดยเฉพาะขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบนิเวศ
การบริหารจัดการนํ้า และภัยพิบัติ

3. มีกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนา
บนพื้นที่สูงที่ดี มีระบบการจัดการผลิตผล
การตลาด การเตือนภัย ฯลฯ

• มีกลไกการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนา
บนพื้นที่สูงที่ดี และเปนระบบดิจิทัล
ผานศูนยการบริการขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมบนพื้นที่สูงในระดับพื้นที่
(Highland Area Data Innovation Technology
Service Center : HAIC)

• องคกร หนวยงานรวมบูรณาการ และเกษตรกร
สามารถเขาใชประโยชน และรวมบริหารจัดการขอมูล
การจัดการผลิตผล การตลาด การเตือนภัย ฯลฯ

4. บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชน
มีขีดความสามารถดานดิจิทัล

• บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชน
นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
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2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ�านมา

ค�าเป�าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. ระบบบริหารงาน
สํานักงานของ
สวพส. ที่ยกระดับ
สูดิจิทัล (ระบบ)

- 2
4

(+2)
5

(+1)
6

(+1)
7

(+1)
7

2. มีขอมูลเชิงพื้นที่
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่สูง
(กลุมบาน)

2,030
(ป 2565)

2,465
(+435)

2,900
(+435)

3,335
(+435)

3,770
(+435)

4,205
(+435)

4,205
(+435)

3. ชุมชนบนพื้นที่สูง
นําขอมูลและ
เทคโนโลยีมา
วางแผนหรือ
ขับเคลื่อน
การทํางาน
(รอยละ)

- 60 65 70 75 80 80

4. บุคลากรของ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและ
ผูนําชุมชนที่ไดรับ
การพัฒนา
ขีดความสามารถ
ดานดิจิทัล
(รอยละของแผน)

- 60 65 70 75 80 80

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 53



3) แนวทางการพัฒนา
(1) ยกระดับ สวพส. เปนสาํนกังานดจิทิลั เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการการพฒันาพืน้ท่ีสงู

รองรับการเปนศูนยประสานและศูนยเครือขายขอมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหนวยงานอื่น ดวยการพัฒนา
ทกุระบบงานสูดจิทิลั โดยมีการศึกษากระบวนการปฏิบตังิาน (Workflow Process) และจัดทาํสถาปตยกรรมองคการ 
(Enterprise Architecture : EA) เพ่ือรองรบัการปรบัเปล่ียนสูองคกรดิจทิลั และพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดจิทิลั
ที่เหมาะสมในการนําเทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน ไดอยางมั่นคง ปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

(2) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความครบถวน และครอบคลุมกลุมบานเปาหมาย มีมาตรฐาน
และเปนขอมูลเปด ที่รองรับการใชประโยชนรวมกัน สงเสริมการใชประโยชนขอมูลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
จัดใหมีระบบการรวบรวมและใหบริการขอมูล รวมถึงพัฒนาแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพื้นที่สูง

(3) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมลูเพ่ือการพฒันาบนพืน้ทีส่งูในระบบดจิทิลั โดยมีศนูยการบรกิาร
ขอมลูการพัฒนาเทคโนโลย ีและนวตักรรมบนพืน้ทีส่งูในระดบัพ้ืนท่ี (Highland Area Data Innovation Technology 
Service Center : HAIC)

(4) เสริมสรางขีดความสามารถดานดิจิทัลแกบุคลากรและชุมชน ใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล และสามารถนําขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา

4) แผนงานและโครงการ ประกอบดวย 3 แผนงาน 12 โครงการหลัก ประมาณการใชจายงบประมาณ
211.62 ลานบาท ไดแก

แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 1 
ยกระดับสูสํานักงาน
ดิจิทัล

1. ยกระดับการบริหารจัดการ
และการบริการขององคกร
ในรูปแบบดิจิทัล

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัลและสนับสนุน
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เชื่อมตอการทํางานรวมกัน
จากระดับพื้นที่สูสวนกลาง

3. บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง















106.30 สวพส. อปท. 
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน สํานักงาน

สถิติแหงชาติ 
กองทุนพัฒนาดิจิทัล

แผนงานที่ 2 
สงเสริมการใชประโยชน
จากขอมูลเปด 
(Open data)

1. พฒันาระบบฐานขอมลูสําหรบั
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่

2. พัฒนาระบบขอมูลการผลิต
และตลาดระดับฟารม
รองรับการพัฒนาสูตลาด
แบบออนไลน

3. สงเสริมการใชประโยชนจาก
ขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล

4. พัฒนาแพลตฟอรม
การแลกเปลี่ยนเครือขาย
ขอมูลบนพื้นที่สูง



















63.32 สวพส. อปท. 
กรมสงเสริม
การเกษตร 

สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
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แผนงาน โครงการหลัก
กลุ�มพื้นที่ งบประมาณ 

(ล�านบาท) หน�วยงาน/หมายเหตุ
1 2 3

แผนงานที่ 3 
พัฒนากลไกในการ
บริหารจัดการขอมูล

1. พัฒนาระบบและบริหาร
จัดการฐานขอมูลบนพื้นที่สูง
สูมาตรฐาน เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
เครือขายขอมูลบนพื้นที่สูง

2. จัดตั้งศูนยการบริการขอมูล
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมบนพื้นที่สูง
ในระดับพื้นที่ (HAIC)

3. การสรางเครือขาย
ความรวมมือดานขอมูล
และสารสนเทศ















22.00 สวพส. คกล. GISDA 
กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมปาไม 
กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช 
กรมสงเสริมสหกรณ 

อปท. ชุมชน

แผนงานที่ 4
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานดิจิทัล

1. เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมสูการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล (Digital
Transformation)

2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในการนําขอมูลและ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใชอยางสรางสรรค









20.00 สวพส. สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa)

งบประมาณรวม 211.62

5) หนวยงานทีเ่กีย่วของ : สวพส. อปท. สาํนกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคการ
มหาชน) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักงานสถิติแหง
ชาติ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร กองทุนพัฒนา
ดิจิทัล ฯลฯ
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3.5 ประมาณการกรอบงบประมาณ

1) กรอบงบประมาณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) จาํแนกตามยทุธศาสตร แผนงานและโครงการ

2) กรอบงบประมาณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) จําแนกตามยุทธศาสตร และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (ล�านบาท)
1. ขยายพื้นที่ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง
4 6 79.80

2. วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง 5 15 6,753.10

3. พัฒนาระบบการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย

3 11 520.60

4. พัฒนาระบบโลจิสติกส และการตลาด 
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

2 7 190.18

5. สงเสริมการจัดการที่ดินและความรวมมือ
ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2 7 2,014.57

6. สรางกลไกความรวมมือและยกระดับ
แผนบูรณาการ

3 4 186.89

7. การบริหารจัดการองคกรสูองคกรดิจิทัล 4 12 211.62

รวม 23 63 9,956.76

ยุทธศาสตร�/แผนงาน ระยะเวลา
กรอบงบประมาณ 

(ล�านบาท)
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

79.80

แผนงานที่ 1 การสํารวจและจําแนกพื้นที่กลุมบาน
บนพื้นที่สูง

2 ป 30.00 สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ

แผนงานที่ 2 การเตรียมความพรอมขอมูล
และชุมชน

2 ป 40.00 สวพส. มทร.ลานนา 
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ

แผนงานที่ 3 การจัดตั้งสํานักงานสาขา 
เพื่อบริหารจัดการและประสาน
การพัฒนา

5 ป 4.80 สวพส. หนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของ

แผนงานที่ 4 จัดทําแผนที่และระบบความเชื่อมโยง
การทํางาน

2 ป 5.00 สวพส. อปท. 
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตร�/แผนงาน ระยะเวลา
กรอบงบประมาณ 

(ล�านบาท)
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนพื้นที่สูงเพื่อสรางมูลคา
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยยึดหลักตามสภาพภูมิสังคม

6,753.10

แผนงานที่ 1 การวจิยัและพฒันาตามแผนปฏิบตักิาร
โครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

5 ป 1,707.89 มูลนิธิโครงการหลวง 
สกสว. มหาวิทยาลัย 

สวพส. ฯลฯ

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 
พันธุสัตว และเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

5 ป 289.35 มูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. สกสว. มช. มจธ. 

มทร. มมจ.

แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตามแนวทาง BCG

5 ป 78.90 สวพส. สกสว. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการดํารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ

5 ป 4,612.74 กฟภ. กช. ทน. ทนบ.

แผนงานที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
บนพื้นที่สูง 

5 ป 64.22 สกสว. สวพส. อว. 
สวทช. ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย

520.60

แผนงานที่ 1 ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได

5 ป 280.50 มูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. สบร. มช.

แผนงานที่ 2 เสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรู
ในพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการหลวง

1-2 ป 43.20 มูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. อปท. ฯลฯ

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู
บนพื้นที่สูงผานระบบเครือขาย
และเทคโนโลยีดิจิทัล

1-5 ป 196.90 กสทช. กสก. สวพส. 
ภาคเอกชน ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกส
และการตลาด ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย

190.18

แผนงานที่ 1 ปรับปรุงตลาดของผลิตผลและ
สินคาบนพื้นที่สูง

1-5 ป 110.58 หอการคา สวพส. 
ภาคเอกชน สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
จังหวัด อปท. ฯลฯ

แผนงานที่ 2 ศึกษาและปรับปรุงโลจิสติกส
ของผลิตผลและสินคาบนพื้นที่สูง

1-2 ป 79.60 สวพส. 
จังหวัด อปท. ฯลฯ
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ยุทธศาสตร�/แผนงาน ระยะเวลา
กรอบงบประมาณ 

(ล�านบาท)
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการที่ดิน 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการใชอยางยั่งยืน

2,014.57

แผนงานที่ 1 สงเสริมการจัดการที่ดิน และจัดทํา
ผังชุมชน และผังแมบทการใชพื้นที่

5 ป 268.31 อส. กป. กสก. ภาคเอกชน 
สวพส. ฯลฯ

แผนงานที่ 2 สงเสริมความรวมมือของชุมชนและ
ทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู 
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

5 ป 1,746.26 สวพส. อส. กป. พด. ทน. 
จังหวัด อปท. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มทร.ลานนา ภาคเอกชน 

ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางกลไกความรวมมือ
และยกระดับแผนบูรณาการ

186.89

แผนงานที่ 1 ยกระดับแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง
เปนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง
ระดับประเทศ

1-2 ป 3.00 หนวยงานรัฐ สวพส. 
ภาคเอกชน ฯลฯ

แผนงานที่ 2 พัฒนากลไกและการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง

5 ป 163.89 หนวยงานรัฐ สวพส. 
ภาคเอกชน ฯลฯ

แผนงานที่ 3 เสริมสรางความรวมมือจาก
ประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
แบบเฉพาะเจาะจง 

5 ป 20.00 หนวยงานรัฐ สวพส. 
ภาคเอกชน ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกร
สูองคกรดิจิทัล

211.62

แผนงานที่ 1 ยกระดับสูสํานักงานดิจิทัล 1-5 ป 106.30 สวพส. อปท. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
กองทุนพัฒนาดิจิทัล

แผนงานที่ 2 สงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปด 
(Open data)

1-5 ป 63.32 สวพส. คกล. สทอภ. พด. 
กป. อส. กสส. อปท. 

ชุมชน

แผนงานที่ 3 พฒันากลไกในการบริหารจัดการขอมูล 
(ระบบภูมิสารสนเทศ ขอมูลเชิงพื้นที่ 
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการนํ้า 
ภัยพิบัติ และผลผลิต ฯลฯ)

1 ป 22.00 สวพส. อปท. กสก. 
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล

แผนงานที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานดิจิทัล 5 ป 20.00 สวพส.

รวมงบประมาณทั้งหมด 9,956.76
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3.6 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ
1) ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความม่ังคงดานอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได

ชุมชนมีความสงบเรียบรอยอยูรวมกันอยางมีความสุขและเขาถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) พื้นที่ปาตนนํ้าไดรับการดูแลและฟนฟู การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวบนพื้นสูง ลดปญหาดานสิ่งแวดลอม

และมลพิษท่ีมีผลกระทบตอประเทศ เชน หมอกควัน การใชลดสารเคมี ฯลฯ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

3) พื้นท่ีสูงเปนแหลงสรางรายไดของเกษตรอินทรีย และเกษตรสรางมูลคาของประเทศ รวมท้ังรองรับ
แรงงานคืนถิ่นจากการไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของ COVID-19

4) ประชาชนของประเทศเขาถงึองคความรูของโครงการหลวงและงานวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งูอยางท่ัวถงึ
และนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

5) มกีลไกความรวมมือ (Partnership) ทัง้ทางภาครัฐ เอกชน องคกรพฒันาภาคเอกชน ระบบการงบประมาณ
และการลงทุนในรูปแบบใหมในการพัฒนาพื้นที่สูง
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4
กลไกการขับเคลื่อน

และติดตามผลการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาพื้นที่สูงอย�างยั่งยืน
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)





เพ่ือใหการดําเนินงานของทุกภาคสวนท่ีรวมปฏิบัติงาน เปนไปตามแผนปฏิบัติการดานการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ
ของหนวยงาน และลงทุนแบบหุนสวนรวมกับภาคเอกชน จึงกําหนดใหมีกลไกการขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการฯ ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายพัฒนาพื้นที่บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ดังนี้

4.1 องค�กรขับเคลื่อนการดําเนินงาน

1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) (นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน)

2) คณะอนุกรรมการแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางย่ังยืน ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

• คณะกรรมการรวมของภาครัฐ ติดตามและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
• คณะกรรมการของภาคเอกชน

4.2 กลไกการขับเคลื่อนแผนและการติดตาม

1) ใชแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
เปนกลไกการจัดต้ังงบประมาณของหนวยงาน และต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการ ภายใต
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)

2) เชือ่มโยงแผนปฏิบตักิารดานการพัฒนาพืน้ทีส่งูอยางย่ังยนื ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
กบัแผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของ ภายใตคณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุโครงการหลวง (กปส.)

3) ขับเคลื่อนและติดตาม (ระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ)
4) มอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเปนผู ประสานงานหลักในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

4 กลไกการขับเคลื่อน
และติดตามผลการดําเนินงาน
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4.3 การประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (คณะกรรมการระดับพื้นท่ี)

1) คณะกรรมการอํานวยการโครงการระดับจังหวัด
2) คณะกรรมการอํานวยการโครงการระดับอําเภอ

4.4 การติดตามประเมินผล

1) การตดิตามความกาวหนาประจําป (Annual Review) ตดิตามความกาวหนาตางๆ ในแตละยทุธศาสตร
และตัวชี้วัด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานและสนบัสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) รายงานความกาวหนาการตดิตามดงักลาวตอคณะกรรมการ 
กปส. และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบและพิจารณาแกไขปญหา อุปสรรค วินิจฉัย และสั่งการ พรอมทั้งติดตาม
และประสานงานในพื้นที่อยางตอเนื่อง

2) สํารวจขอมูลกลุมบานบนพื้นที่สูงเพื่อจัดทําเปนขอมูลกอนเขาดําเนินงานเพื่อนําไปสูการประเมินผล
เมือ่การดําเนนิงานส้ินสดุปที ่2 (สิน้สดุปงบประมาณ พ.ศ. 2567) เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการปรับทศิทางและกจิกรรม
ของแผนงานใหสอดคลองกบัสภาพท่ีเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีเกดิขึน้ระหวางการปฏบิตังิานตามแผนงาน ซึง่เปน
ชวงระหวางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ แลวนําผลการประเมินปรับปรุงแกไขการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ในระยะตอไป รวมท้ังการประเมินผลเม่ือสิน้สดุแผนปฏบิตักิารฯ (Summative Evaluation) เพ่ือประเมนิผลสัมฤทธ์ิ
และผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2570
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แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาพื้นท่ีสูงอย�างยั่งยืน
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)





1. นิยามศัพท�

คํา ความหมาย
1. ชุมชนพื้นที่สูง ชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 500 เมตรขึ้นไป 

กระจายตัวอยูใน 4,205 กลุมบานในพื้นที่ 20 จังหวัด
สําหรับในแผนฯ ฉบับนี้ คําวา “ชุมชน หมายถึง กลุมบาน”

2. กลุมพื้นที่ 1 กลุมบานที่พัฒนา
แบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ

เปนกลุ มบานในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
ที่ดําเนินงานพัฒนานาอยูในปจจุบัน ซึ่งมีการต้ังสํานักงานในพื้นท่ี และ
มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําอยู รวมทั้งกลุมบานเยี่ยมเยียนที่เปนเครือขาย
การพัฒนาของแตละพื้นที่

3. กลุมพื้นที่ 2 กลุมบานที่พัฒนา
ในบางกิจกรรม โดยรวมกับ
บางหนวยงานและภาคเอกชน

เปนกลุมบานที่มีปญหาหรือเปาหมายการพัฒนาเฉพาะดาน เชน 
ความยากจน หมอกควัน หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปนตน

4. กลุมพื้นที่ 3 กลุมบานเครือขาย
การเรียนรู

เปนกลุมบานทั่วๆ ไป ที่สามารถเขาถึงเครือขายการเรียนรูดวยระบบ
ดิจิทัลได

5. กลุมบาน หมูบานยอยในหมูบานทางการของกระทรวงมหาดไทย ซึง่นําหมูบาน
ยอยๆ ที่ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีใกลเคียงกัน มารวมกัน เพื่อใหมีขนาดใหญ
พอสําหรับตั้งเปนหมูบานทางการ

6. การดําเนินงานแบบโครงการหลวง 1) มีการต้ังศูนยในพ้ืนที่ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจํา ภายใต
การบูรณาการกับหนวยงาน และการมีสวนรวมของชุมชน

2) การดําเนินงานพัฒนาครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และโครงสรางพื้นฐาน โดยยึดปญหา ความตองการและภูมิสังคมของ
กลุมบาน และ

3) ดําเนินงานครบวงจรทั้งการวิจัย การพัฒนาโลจิสติกสและตลาด

7. ลุมนํ้า การแบงขอบเขตพืน้ท่ีเพ่ือประโยชนในการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ 
โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ระบบนิเวศ การตั้งถ่ินฐาน 
การผังเมือง ผังนํ้าและเขตการปกครอง ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมนํ้า 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการกําหนดลุมนํ้าหลักของประเทศไทย จํานวน 22 ลุมนํ้า

8. ชุมชนตนแบบ ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งเปนตัวอยางที่ดีในดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิง่แวดลอม การบรหิารจดัการ หรอืดานใดดานหนึง่ พรอมทัง้เปนแหลงเรยีนรู
ระบบงานทีด่ ีประกอบดวยแปลงสาธติ สือ่ วทิยากร และหลักสูตรการเรยีนรู
ตามจุดเดนของชุมชน

9. แหลงเรียนรู ชมุชนหรือพืน้ทีส่าํหรบัขยายความสําเรจ็การดําเนนิงานแบบโครงการหลวง 
โดยเนนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู การแลกเปล่ียน เผยแพรขอมูลและ
การถายทอดองคความรูโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ และการให
บริการทางสังคม

10. ชุมชนอยูดีมีสุข ชุมชนมีชีวิตความเปนอยูดวยปจจัยพื้นฐานหลัก 4 ประการ ไดแก น้ํา 
อาหาร ทีอ่ยูอาศยั และยารกัษาโรค โดยสามารถดํารงชีวติในสภาพสังคมปกติสขุ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คํา ความหมาย
11. ชุมชนเขมแข็ง ชมุชนรวมตวักนั มศีกัยภาพในการพึง่ตนเอง และเรยีนรูรวมกนัภายใต

จิตสํานึกความเปนเจาของชุมชนตนเอง สามารถสรางเครือขายการพัฒนา
แบบมีสวนรวมกับคนภายในและภายนอกชุมชน

12. การยกระดับการพัฒนาชุมชน พฒันากลุมบานโดยใชเกณฑตวัชีว้ดัระดบัความเขมแข็ง จาํนวน 10 ตวัชีว้ดั 
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกําหนด โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ

ระดับ A ชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาไดดวยตนเอง
  และมีผลการพัฒนาที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได

ระดับ B ชมุชนท่ีสามารถรวมขบัเคล่ือนการพฒันา มกีารกระจายและ
  ยกระดับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูการอนุรักษและฟนฟู
  สิ่งแวดลอมและการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ระดับ C ชมุชนทีอ่ยูระหวางการเริม่เรยีนรูและการขบัเคลือ่นการพัฒนา 
  เพื่อการแกไขปญหาพ้ืนฐานดานการประกอบอาชีพ และ
  มีการพัฒนาแปลงเรียนรู

13. ตัวชี้วัดระดับความเขมแข็ง
 ของชุมชน

ตัวชี้วัด 10 ขอ สําหรับใชเปนเกณฑการยกระดับชุมชนโดยเรียงจาก
ความเขมแข็งของชุมชนจากมากที่สุดตามลําดับ ประกอบดวย

10 - ผลการพัฒนาโดยรวมของชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีการยอมรับ
  และสนับสนุนจากหนวยงานพื้นที่ และมีผูนําการเปล่ียนแปลง 
  (ขับเคลื่อนการพัฒนา)

09 - แผนชุมชนที่มีคุณภาพ และการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
08 - ครัวเรือนสวนใหญในชุมชนมีรายไดสูงกวาเสนความยากจน
07 - มสีถาบันเกษตรกรทีด่าํเนนิกจิกรรมไดอยางตอเน่ือง จดัการดาน

  การผลิตและการตลาด
06 - ครวัเรอืนสวนใหญของชุมชนไดรบัการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
05 - มกีารใชประโยชนพืน้ท่ีตามแผนท่ีการใชประโยชนทีด่นิ (Landused 

  Planning)
04 - มีแผนอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดลอมและดําเนินงาน

  ตามแผน
03 - ชมุชนครัวเรือนนํารองไดรบัการพัฒนาและสงเสรมิแปลงเรียนรู 

  แปลงสาธิตของชุมชน
02 - มโีครงสรางพืน้ฐานท่ีจาํเปนตอการดาํรงชพี และมีมาตรการดูแล

  รักษา
01 - ไดรบัการถายทอดองคความรู มเีกษตรกรหรอืผูนาํชุมชนเขารวม

  กิจกรรมการพัฒนา

14. รายไดสูงกวาเสนความยากจน คาเฉลี่ยของรายไดของครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมอาชีพตอจํานวน
ครัวเรือนสงเสริมในชุมชนเปาหมาย (สวพส. กําหนดคาเฉล่ียรายไดสูงกวา
เสนความยากจนของพื้นที่สูง 78,000 บาทตอป, 2562)

15. การใชประโยชนที่ดิน การจัดทําแผนที่ดินรายแปลงและการกําหนดขอบเขตที่ดินตาม
หลักวิชาการ เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนสงเสริมอาชีพในพ้ืนที่
อยางเหมาะสมและอยู ภายใตกฎระเบียบ ควบคู กับการอนุรักษฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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คํา ความหมาย
16. สถาบันเกษตรกร กลุ มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ มตามธรรมชาติเพ่ือดําเนินกิจกรรม

ทางการผลิต การตลาด และมีการจัดตั้งหรือจดทะเบียนตามระเบียบ ไดแก 
กลุมพึ่งตนเอง กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเตรียมสหกรณ และกลุมสหกรณ

17. แผนชุมชน แผนปฏบิตักิารของชมุชน ทีเ่กิดจากคนในชุมชนรวมกนัวิเคราะหปญหา 
ลงมติประชาคมรวมผลักดันแผนเขาสูแผนงบประมาณประจําปขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินในระดบัพืน้ที ่และนาํไปสูการนาํปฏิบตัอิยางเปนรปูธรรม

18. เครือขายความรวมมือ ความรวมมือดําเนินงานระหวาง 2 ภาคสวนขึ้นไป ไดแก ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
นานาชาติ หรือองคกรอิสระ

19. แพลตฟอรม (Platform) รูปแบบการดําเนินงานที่ออกแบบข้ึนเพื่อเอื้อตอการดําเนินงาน
ในดานตางๆ

20. สํานักงานสาขา สวพส. รวมกับหนวยงานหรือภาคเอกชน จัดตั้งสํานักงานระดับพื้นที่
เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานดําเนินการพัฒนา

21. ศูนยปฏิบัติการโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ศูนยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวง จํานวน 44 แหง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน 
ตาก แมฮองสอน กําแพงเพชร เพชรบูรณ และกาญจนบุรี

22. กิจการเพื่อสังคม
(Social Enterprise)

กจิการทีม่ลีกัษณะเปนธรุกจิหรอืโมเดลธุรกจิ ทีจ่ดัตัง้ขึน้มาเพือ่มุงแกไข
ปญหาสังคมหรอืสิง่แวดลอมไปพรอมๆ กบัการสามารถสรางผลกาํไร เพือ่ให
ธุรกิจน้ันสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางย่ังยืน และสรางผลลัพธทางสังคม
อยางเปนรูปธรรม

23. ความยั่งยืน การพัฒนาที่สรางสมดุลระหวางมิติสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 
โดยทุกมิติเกื้อหนุนกันและไมเกิดผลกระทบในทางลบ

24. แผนระดับ 3 แผนระดับที่ 3 คือแผนที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานรัฐ สวนราชการ และ
หนวยงานอ่ืนๆ เพือ่สนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที ่1 (ยทุธศาสตร
ชาต ิ20 ป) และแผนระดับที ่2 (แผนแมบทยทุธศาสตรชาต ิแผนปฏิรปูประเทศ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ินโยบายและแผนระดับชาตวิาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ) สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

ทั้งนี้หากมีความจําเปนแผนระดับ 3 เสนอตอ ครม. เพ่ือพิจารณา
ใหความเหน็ชอบ ตองเปนเร่ืองสําคญัตอการพัฒนาประเทศ ตองระบุเหตุผล
และความจําเปนเพ่ืออธิบายความประสงคทีจ่ะนําแผนฯ เขาสูการพิจารณาของ 
ครม. และดําเนนิการตามแนวทางขัน้ตอนของสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 
โดยมีความเห็นของ สศช. ประกอบการนําเสนอแผน

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 69



คํา ความหมาย
25. แผนบูรณาการ เปนแผนที่กําหนดมาจากนโยบายท่ีมีความสําคัญเรงดวนของรัฐบาล

ที่จําเปนจะตองมีการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อันจะ
ทําใหเกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการดําเนินการรวมกัน
เพ่ือใหบรรลภุารกจิรวมกนั ดงัน้ันจึงเปนเครือ่งมอืท่ีกําหนดทิศทาง ประเด็น
การบูรณาการ เปาหมายและตัวชี้วัด หนวยงานที่เกี่ยวของและกลไกการ
ดําเนินงาน

โดยงบแผนบูรณาการ เปน “งบประมาณที่จัดสรรใหกับแผนงาน/
โครงการท่ีหลายหนวยงานทํางานรวมกนั ตามยุทธศาสตรในระดับพืน้ทีซ่ึง่มี
การบูรณาการภารกิจท่ีตอบสนองความตองการในพื้นท่ีและตามมิติ
ยุทธศาสตรที่สําคัญ และทําใหผลลัพธมีคุณคาหรือมูลคามากกวาใหตาง
หนวยตางทํา”
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2. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาพื้นท่ีสูงอย�างยั่งยืนระยะ 5 ป�
(พ.ศ. 2566 - 2570)

การจดัทําแผนปฏิบตักิารดานการพัฒนาพืน้ท่ีสงูอยางยัง่ยืนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มกีระบวนการ
จัดทํา 3 ขั้นตอนหลัก รายละเอียดดังนี้

ประเด็นสําคัญ/ประเด็นทาทายในการพัฒนาพื้นที่สูง ในระยะตอไป

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะตอไป

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

• เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2563 - 2580)
• แผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
• รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
• แผนกลยุทธมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ป

(พ.ศ. 2566 - 2570)

• แผนการขับเคลื่อน BCG model และ นโยบายฯ
คทช.

• บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการ
พัฒนาพื้นที่สูงดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรฯ
จากผลการประเมินตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนนโยบายประเทศ แผนยุทธศาสตร� สถานการณ�ที่ส�งผลกระทบต�อการพัฒนาพื้นที่สูง

• ทบทวนผลการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา
• วิเคราะหสถานการณการและความทาทาย

ดานการพัฒนาที่สูงทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม

• วิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาพื้นที่สูง
• กําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูงระยะตอไป

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห�และประมวลผลการดําเนินงานของ สวพส. เพื่อนําไปสู�การพัฒนาพื้นที่สูง

• กาํหนดวสิยัทศัน เปาหมาย กลยทุธการดําเนินงาน
แผนงาน โครงการหลัก

• จัดทํากรอบงบประมาณ โดยขอใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการเสนอโครงการและ
กรอบงบประมาณ

• ประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับชุมชน
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งรับฟง
ความคิดเห็นผานแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน

ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารายละเอียดและยกร�างแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาพื้นที่สูงอย�างยั่งยืน

เสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

อนุมัติใหความเห็นชอบ
1. หลักการ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. มอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (สวพส.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการของ กปส.
3. เสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณาเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป
4. กําหนดใหแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนแผนงานบูรณาการ

ระดับประเทศตอไป

แผนปฏบิตักิารด�านการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย�างยั่งยนื ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) l 71



3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2564 และความเห็นของหน�วยงาน
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4. มติสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

แผนปฏิบัติการด�านการพัฒ
นาพื้นที่สูงอย�างยั่งยืน ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)
65 หมู� 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50200
โทรศัพท� 053-328496-8   โทรสาร 053-328494, 053-328229

www.facebook.com/hrdi.or.th
www.hrdi.or.th

5.1 ตัดสําเร็จ 209 x 297 mm 433.1 x 309 mm
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