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สถาบนัวจิยัและพฒันาพื�นที�สงู 

(องค์การมหาชน)

ใหค้วามสาํคัญกับการพฒันาที�สอดรบักับภมูปิ�ญญาของชุมชน การพฒันาคนเป�นศูนยก์ลาง การสรา้ง
การมสีว่นรว่มของคนในชุมชนใหทํ้าหนา้ที�ขบัเคลื�อนกระบวนการพฒันา รวมถึงการพฒันาตามสภาพภมูิ
สงัคมของพื�นที�สงู โดยใชลุ้่มนํ�าเป�นขอบเขตการพฒันาเชงิพื�นที� (Area Approach) ใชก้ระบวนการ
เชื�อมโยงงานวจิยัและพฒันาเพื�อสนับสนุนและขยายผลการดําเนินงานตามแนวทางโครงการหลวง    ใน
การสรา้งความเปลี�ยนแปลงใหชุ้มชนบนพื�นที�สงูใหม้คีณุภาพชวีติและสิ�งแวดล้อมที�ด ี ควบคู่กับการสง่
เสรมิและพฒันาชุมชนใหเ้ป�นตัวอยา่งและเป�นแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันาพื�นที�สงูอยา่งยั�งยนื เพื�อขยายการ
พฒันาไปสูห่มูบ่า้นเป�าหมายในพื�นที�สถานวีจิยัและศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 39 แหง่ 468 กลุ่มบา้น
พื�นที�โครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง 44 แหง่ 616 กลุ่มบา้น โครงการ "รกัษ์นํ�าเพื�อพระแม่
ของแผน่ดนิ" 129 กลุ่มบา้น และ ศศช. 785 กลุ่มบา้น ขณะเดยีวกันไดเ้ชื�อมโยงงานอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ ใหเ้ป�นสว่นหนึ�งของการสนับสนนุการดําเนินงานกับโครงการหลวงและโครงการพฒันาพื�นที�
สงูแบบโครงการหลวง รวมถึงการเชื�อมโยงงานกับสาํนักอื�น ๆ ของสถาบนั รว่มกับการดาํเนินงานตาม
ภารกิจหลัก คือเป�นแหล่งเผยแพรอ่งค์ความรูเ้กี�ยวกับพระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตรยิไ์ทยและ
พระบรมวงศานวุงศ์ แหล่งรวมรวบและเชื�อมโยงองค์ความรูที้�เกี�ยวขอ้งกับโครงการหลวง การรวบรวม
และจดัแสดงพรรณไม ้การจดักิจกรรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวเชงิเกษตรและวฒันธรรม

ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาล 546.4516 ล้านบาท ดาํเนินงานภายใต้
4 ยุทธศาสตร ์ ไดแ้ก่ การวจิยั การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง
การพฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป�นแหล่งเรยีนรู ้และการบรหิารและพฒันาองค์กร ผลการดาํเนนิงาน
คิดเป�นรอ้ยละ 99.27 ผลการเบกิจา่ยตามแผนการใชจ้า่ยเงินงบประมาณรวมผกูพนั เป�นเงิน 542.12

ล้านบาท คิดเป�นรอ้ยละ 99.21 ของวงเงินงบประมาณที�ไดร้บั ดาํเนินงานบรรลเุป�าหมายการใหบ้รกิาร  

 ป� 2562 อยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดังบประมาณ ดงันี�
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การกําหนดโจยว์จิยัของสถาบนั พจิารณาจากความต้องการงานวจิยัจากมูลนิธโิครงการหลวง และ

เกษตรกรหรอืชุมชนในพื�นที�โครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง ภายใต้การทํางานแบบมสีว่น

รว่มระหวา่งนักวจิยั นกัพฒันาในพื�นที� และเกษตรกร รวมทั�งความรว่มมอืกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยมี

พื�นที�จรงิของเกษตรกรเป�นพื�นที�ทดลองหรอืดาํเนินงานวจิยั เพื�อใหผ้ลงานวจิยัเกิดประโยชนโ์ดยตรงต่อ

ชุมชนท้องถิ�น สามารถแก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�นแก่เกษตรกร ตลอดจนการสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูข้อง

เกษตรกรในการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกับแต่ละภมูนิิเวศบนพื�นที�สงู

การวจิยั
สง่เสรมิและสนับสนนุการวจิยัและพฒันาพื�นที�สงู เพื�อสบืสานพระราชประสงค์พระบาทสมเดจ็พระบรม ชน
กาธเิบศรมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั ในการสรา้งความอยูด่มีสีขุของ
ประชาชนบนพื�นที�สงู ดว้ยการรกัษาและสนับสนนุการดําเนนิงานวจิยัและการเรยีนรูข้องโครงการหลวงใน
การเป�นต้นแบบและแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันาพื�นที�สงูอยา่งยั�งยนื รวมทั�งต่อยอดและขยายผลสาํเรจ็ของ
โครงการหลวงไปสูพ่ื�นที�สงูอื�น ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 มจีาํนวนโครงการวจิยัที�ดาํเนนิการ 45

โครงการหลัก 87 โครงการยอ่ย ภายใต้ 5 แผนงาน



ผลการดําเนนิงาน
ด้านการวจิยัเพื�อเพิ�มผลผลิตและคณุภาพ
ของผลิตผลเกษตร

ต่อยอดองค์ความรูจ้ากโครงการหลวง และนําไป
ทดสอบใชใ้นพื�นที�ดาํเนินงานของสถาบนั โดย
เฉพาะองค์ความรูเ้พื�อเพิ�มประสทิธภิาพดา้นการ
ผลิตพชืและสตัวใ์หผ้ลผลิตมปีรมิาณและ/หรอื
คณุภาพสงูขึ�น จาํนวน 25 โครงการ มอีงค์ความรู ้
และนวตัดกรรมพรอ้มนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการเพิ�ม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นเศรษฐกิจภาค
เกษตรที�สาํคัญ ไดแ้ก่ 

1) องค์ความรูด้้านพนัธุพ์ชืและสตัวที์�มศัีกยภาพ
และเหมาะสมสาํหรบัพื�นที�สงู (พชื 448 พนัธุ ์

สตัว ์2 ชนิด 1 พนัธุ)์ ประกอบดว้ย
พนัธุพ์ชื : กลุ่มพชืไร ่พนัธุข์า้วท้องถิ�นบนพื�นที�สงู
429 พนัธุ ์(พนัธุข์า้วไร ่262 พนัธุ ์และพนัธุข์า้วนา
167 พนัธุ)์ พนัธุข์า้วท้องถิ�นที�มคีณุค่าทาง
โภชนาการ 2 พนัธุ ์พนัธุข์า้วทนทานต่อแมลงบั�วบน
พื�นที�สงู 3 พนัธุ ์และพนัธุข์า้วท้องถิ�นลกูผสม
ทนทานต่อแมลงบั�วบนพื�นที�สงูไมไ่วต่อชว่งแสง
และมคีณุค่าทางโภชนาการ 2 สายพนัธุ ์ สายพนัธุ์
เฮมพ ์THC ตํ�า และมเีปอรเ์ซน็ต์เสน้ใยสงู 3

สายพนัธุ ์สว่นพนัธุเ์ฮมพที์�มปีรมิาณ THC ตํ�า และ
มปีรมิาณนํ�ามนัในเมล็ดสงู พนัธุเ์ฮมพที์�มปีรมิาณ
THC ตํ�า และไมต่อบสนองต่อชว่งแสง
พนัธุเ์ฮมพช์นิด Monoecious และเฮมพส์ายพนัธุ์
แท้ ธญัพชื คัดเลือกพนัธุถั์�วแดงหลวง ถั�วขาว ที�มี
ผลผลิตสงูและมคีณุภาพด ีและพนัธุง์าหอมที�มี
ผลผลิตและคณุค่าทางโภชนาการสงู
กลุ่มพชืผัก พนัธุม์นัเทศญี�ปุ�นที�เหมาะสมสาํหรบั
บนพื�นที�สงู 3 ระดบัความสงู 5 พนัธุ ์และพนัธุ์
กระเทียมที�มคีณุค่าทางโภชนเภสชัสงูสาํหรบัปลกู
บนพื�นที�สงู 2 พนัธุ์

กลุ่มไมผ้ล พนัธุไ์มผ้ลที�มศัีกยภาพในการผลิต ไดแ้ก่
เสาวรส 1 พนัธุ ์และแบล็คเบอรร์ี� 1 พนัธุ์
พนัธุส์ตัว ์: ไก่ สายพนัธุไ์ก่พื�นเมอืงบนพื�นที�สงูที�มี
ศักยภาพในการนาํมาสง่เสรมิแก่เกษตรกร 1 สาย
พนัธุ ์ผึ�ง ชนดิผึ�งที�เหมาะสมในการชว่ยเพิ�ม
ประสทิธภิาพการผสมเกสรในอาโวกาโด พี�ช และ
กาแฟ 2 ชนดิ
2) องค์ความรูเ้ทคโนโลยกีารเพิ�มผลผลิตและ
คณุภาพพชืและสตัว ์ประกอบดว้ย
องค์ความรูเ้ทคโนโลยกีารเพิ�มผลผลิตและ
คณุภาพพชื (ขา้ว เฮมพ ์โอ๊คลีฟเขยีว โอ๊คลีฟแดง
คอส ถั�วแขกอินทรยี ์มนัเทศญี�ปุ�น กระเทียม กาแฟ
อราบก้ิา สม้ เคพกสูเบอรร์ี� ราสพเ์บอรร์ี� แบลคเบอรร์ี�
สตอรว์เบอรร์ี� องุ่น วา่นสี�ทิศและบวัดนิ) 28 เรื�อง
องค์ความรูเ้ทคโนโลยกีารเพิ�มผลผลิตและ
คณุภาพสตัว ์(สกุร แกะขน และผึ�ง) 9 เรื�อง
3) องค์ความรูเ้ทคโนโลยกีารแปรรูปพชื (เลมอน
และกาแฟอราบก้ิา) 2 เรื�อง และการแปรรูปสตัว์
(แกะขน ไก่กระดกูดาํ ไก่เบรส และสกุรลกูผสม) 8

เรื�อง
4) การพฒันาระบบก๊าซชวีภาพเพื�อเป�นพลังงาน
ทดแทน ไดแ้ก่ เครื�องยนต์ก๊าซชวีภาพขนาดเล็ก
สาํหรบัการผลิตกระแสไฟฟ�า แหล่งพลังงานสาํหรบั
เครื�องป�� มนํ�าเครื�องป�� มนํ�า และเครื�องบดเมล็ดพชื
อาหารสตัว ์รวม 6 ชุด
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5) การจดัการหลังการเก็บเกี�ยว13 ชนดิพชื
ไดแ้ก่ วา่นสี�ทิศ มนัเทศญี�ปุ�น และพชืผกั 11 ชนดิ
ในพื�นที�โครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการ
หลวง 8 แหง่ 

6) ผลิตภัณฑ์ชวีภาพเกษตรทดแทนการใชส้าร
เคม ีไดแ้ก่ ต้นแบบชวีภัณฑ์ป�องกันกําจดัโรคลําต้น
เนา่ Botrytis cinerea ของพรกิ พรอ้มทั�งวธิกีารใช้
7) ผลิตภัณฑ์อื�น ๆ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์สนิค้า
หตัถกรรมจากเสน้ใยเฮมพอุ์ตสาหกรรม 2

ผลิตภัณฑ์ สว่นผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยเฮมพส์าํหรบั
เครื�องแต่งกายทหารอยูร่ะหวา่งการทดสอบ และ
บรรจุภัณฑ์เก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรปูจาก
สตัว ์3 รปูแบบ

ด้านการวจิยัและพฒันาเพื�อต่อยอด
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นและพฒันานวตักรรม
สรา้งมูลค่าเพิ�มผลิตภัณฑ์จากความหลาก
หลายทางชวีภาพบนพื�นที�สงู

ศึกษา รวบรวมและต่อยอดภมูปิ�ญญาท้องถิ�นของ
ชนเผา่บนพื�นที�สงูเกี�ยวกับการใชป้ระโยชนจ์ากพชื
สมุนไพรและยาพื�นบา้นในการดแูลรกัษาสขุภาพ
เบื�องต้น รวมทั�งการวจิยัต่อยอดเพื�อสรา้ง
นวตักรรมผลิตภัณฑ์จากพชืท้องถิ�นบนพื�นที�สงูที�มี
ศักยภาพนํามาเป�นสว่นประกอบสาํคัญของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เชน่ กลุ่มยาสมุนไพรขบัสารพษิ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสาํอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์
สาํหรบัคนและ/หรอืสตัว ์ผลผลิตงานวจิยัที�สาํคัญ
ประกอบดว้ย
1) นวตักรรมผลิตภัณฑ์จากพชืท้องถิ�นบนพื�นที�สงู
11 ผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสาํหรบัแม่
และเดก็ 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบบาํรงุผวิ
หน้าสาํหรบัผูช้ายในรปูแบบเซรั�ม 2 ผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื�องสาํอางนาโนบาํรงุผวิหน้า
และเสน้ผม 6 ผลิตภัณฑ์

2) การต่อยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวจิยัสูก่าร
ใชป้ระโยชนร์ะดบัชุมชนและเชงิพาณชิย ์ไดแ้ก่
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (ดแูลผวิหนังและผม) 4

ผลิตภัณฑ์ และสง่มอบใหกั้บมูลนธิโิครงการหลวง
เพื�อการใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์รวมทั�งถ่ายทอดวธิี
การผลิตผลิตภัณฑ์ดแูลผวิหนงัและเสน้ผมใหกั้บ
ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์
3) การวจิยัและพฒันาพชืสมุนไพรและยาพื�นบา้นบน
พื�นที�สงู ไดแ้ก่ (1) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์
ไดแ้ก่ ชาชงมะขามป�อม และชาชงสมุนไพรขงิ (บา้น
กิ�วโป�ง ศูนยฯ์ วดัจนัทร)์ ไดร้บัการยกระดบัเพื�อใหเ้ป�น
ไปตามหลักเกณฑ์ที�ดใีนการผลิตอาหาร (GMP) (2)

องค์ความรูก้ารใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรและยาพื�น
บา้น 262 ชนดิ 25 ตํารบั และ (3) การสนบัสนุน
ชุมชนคุ้มครองสมุนไพรพื�นที�เขตอนรุกัษ์สมุนไพร
และถิ�นกําเนดิ 1 พื�นที�
4) การวจิยัผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภมูปิ�ญญาท้อง
ถิ�นบนพื�นที�สงู ไดแ้ก่ ตํารบัขบัสารพษิ (สงัหยู) โดย
ศึกษาฤทธิ�ต้านออกซเิดชนัของสารสกัดสงัหยู ฤทธิ�
ต้านสารพษิสารเคมฆีา่แมลงในสตัวท์ดลอง และการ
ทดสอบความเป�นพษิ

การวจิยัระบบเกษตรนิเวศพื�นที�สงูและการ
วจิยัเชงิพื�นที�

สรา้งองค์ความรูร้ว่มกับเกษตรกรและนกัพฒันา ใน
การแก้ป�ญหาการปลกูพชืและเลี�ยงสตัวข์องชุมชน
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รวมทั�งการพฒันาศักยภาพของเกษตรกรในการใช้
ที�ดนิเพื�อยกระดบัการเกษตรของท้องถิ�น ที�มคีวาม
สมดลุของระบบเกษตร 4 มติิ ไดแ้ก่ ผลิตภาพ
(productivity) เสถียรภาพ (stability) ความ
ยั�งยนื (sustainability) และความเสมอภาค
(equity) โดยการวจิยัเชงิปฏิบติัการแบบมสีว่น
รว่มกับเกษตรกรจาํนวน 94 ราย และกลุ่มผลิตชา
เมี�ยง 1 กลุ่ม ในโครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบ
โครงการหลวง 5 ภมูสิงัคม ประกอบดว้ย ชุมชนที�มี
ฐานจากการปลกูฝ�� น ชุมชนป�าเมี�ยง ชุมชนทํานา
เป�นหลัก ชุมชนขา้วไร-่ขา้วโพด และพื�นที�เขตรอ้น
องค์ความรูส้าํคัญเพื�อแก้ป�ญหาและยกระดบั
การเกษตรของชุมชน ทั�ง 5 ภมูสิงัคม มดีงันี�
ชุมชนที�มฐีานจากการปลกูฝ�� น : ชนิดและพนัธุไ์ม้
ผลยนืต้นทางเลือกที�เหมาะสมกับพื�นที�ระดับความ
สงู 800-1,000 และสงูกวา่ 1,000 เมตร วธิกีาร
บาํรงุดนิในสวนกาแฟอราบก้ิาอินทรยี ์และวธิกีาร
จดัการแมลงศัตรขูา้วนาแบบผสมผสาน
ชุมชนป�าเมี�ยง : ชอ่งทางการตลาดและการยก
ระดบัผลผลิตเป�นชาอินทรยี ์วธิกีารเลี�ยงผึ�งและ
ชนัโรงรว่มในสวนเมี�ยงและสวนกาแฟ
ชุมชนทํานาเป�นหลัก : วธิกีารจดัการแมลงศัตรู
ขา้วแบบผสมผสาน ผลกระทบของการแปรปรวน
สภาพภมูอิากาศต่อระบบการปลกูขา้วของชุมชน
และชนิดและพนัธุไ์มผ้ลยนืต้นทางเลือกและไผบ่น
พื�นที�ลาดชนั

ชุมชนปลกูขา้วไร-่ขา้วโพด : ชนดิและพนัธุไ์มผ้ล
ยนืต้นเศรษฐกิจทดแทนขา้วโพดเลี�ยงสตัว ์และวธิี
การจดัการแมลงศัตรพูชืแบบผสมผสานในการปลกู
มนัเทศญี�ปุ�นหลังนา
พื�นที�เขตรอ้น : รปูแบบการเกษตรที�เพยีงพอต่อการ
ดาํรงชพีของเกษตรกร วธิกีารจดัการดนิในพื�นที�ปลกู
มนัสาํปะหลังเดมิใหม้คีวามอุดมสมบูรณที์�เหมาะสม
ต่อการปลกูไมผ้ลและพชืผกัในโรงเรอืน และการ
เลี�ยงสกุรสายพนัธุโ์ครงการหลวงรว่มกับอาหารสตัว์
จากวสัดทุางการเกษตรที�มใีนชุมชน

ด้านการวจิยัและพฒันาเพื�อฟ�� นฟูและอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมโดย
กระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชนบนพื�นที�สงู

วจิยัเพื�ออนรุกัษ์และฟ�� นฟูพชืและเหด็ท้องถิ�น และ
ความหลากหลายทางชวีภาพ เพื�อเป�นแหล่งอาหาร
ของชุมชนบนพื�นที�สงู มกีารนาํองค์ความรูก้ารใช้
ประโยชนพ์ชือาหารสมุนไพรท้องถิ�นไปขยายผลใน
พื�นที�ใหม ่จาํนวน 686 ชนิด และตํารบัยาสมุนไพร 24

ตํารบั เพาะขยายพนัธุแ์ละเขตกรรมพชืท้องถิ�นหา
ยากและมศัีกยภาพ 7 ชนดิ ไดแ้ก่ หงสผ์าคํา ลิลลี�ป�า
มะเขาควาย น้อยหนา่เครอื ตีนฮุ้งดอย สงัหยู และสม้
กุ้ง มชุีมชนต้นแบบดา้นการอนรุกัษ์ ฟ�� นฟู และใช้
ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ 7 ชุมชน
ขยายผลหลักสตูรท้องถิ�นดา้นการอนรุกัษ์และฟ�� นฟู
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ความหลากหลายทางชวีภาพในการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีน และสูชุ่มชน นอกจากนี� ชุมชนยงั
สามารถเพาะเลี�ยงเหด็ที�เป�นอาหาร 10 ชนดิ ไดแ้ก่
เหด็เผาะ เหน็โคน เหด็ขอน เหด็ลม เหด็หหูน ูเหด็
หวัลิง เหด็แครง เหด็ตับเต่า เหด็ฟาง และเหด็สกลุ
นางรม รวมถึงการใชป้ระโยชน์ไผโ่ดยใชลํ้าในดา้น
ต่าง ๆ  สาํหรบัการวจิยัดา้นการบรหิารจดัการดิน
และสิ�งแวดล้อมชุมชน ชุมชนในพื�นที�โครงการ
หลวงไดร้บัการรบัรองเป�น "ชุมชนคารบ์อนตํ�า
อยา่งยั�งยนื" 12 ชุมชน ในระดบัดเียี�ยม 11 ชุุมชน
และระดบัดมีาก 1 ชุมชน 

ด้านการบรหิารจดัการองค์ความรู้
นวตักรรมและทรพัยส์นิทางป�ญญาจาก
งานวจิยั

นําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง ทั�งใน
พื�นที�โครงการหลวงและพื�นที�สงูทั�วไป และพฒันา
ยกระดบัเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิยัและ
พฒันาระหวา่งหนว่ยงานต่าง ๆ ทั�งในประเทศและ
ระดบันานาชาติ โดยนําองค์ความรูจ้ากผลงานวจิยั
ไปถ่ายทอดสูเ่กษตรกรและนักพฒันาในพื�นที�
ดาํเนินงานสถาบนั จาํนวน 20 เรื�อง คัดเลือกผล
งานวจิยัหรอืภมูปิ�ญญาท้องถิ�นที�มศัีกยภาพในการ
พฒันาต่อยอด/ชุมชนสามารถเป�นเจา้ของ ยื�นขอ
จดทะเบยีน/จดแจง้ทรพัยส์นิทางป�ญญาใหมที่�เกิด
จากผลงานวจิยั และทรพัยส์นิทางป�ญญาของ
ชุมชนบนพื�นที�สงู 13 รายการ ไดแ้ก่ ลิขสทิธิ� 3
รายการ  อนสุทิธบิตัร 5 รายการ
เครื�องหมายการค้า 2 รายการ และภมูปิ�ญญาการ
แพทยแ์ผนไทย 3 รายการ ป�จจุบนั มผีลงานวจิยั
และสทิธขิองชุมชน จาํนวน 123 รายการ ไดร้บัการ
คุ้มครองแล้ว 85 รายการ
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การสนบัสนุนงานโครงการหลวงและ
พฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง
สถาบนัใชร้ปูแบบการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง เพื�อสรา้งความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสงัคมใหชุ้มชน
บนพื�นที�สงู ลดความเหลื�อมลํ�าเพื�อแก้ป�ญหาความยากจน มุง่เนน้การเสรมิสรา้ง สนบัสนนุ ชุมชนบนพื�นที�สงูใน
พื�นที�ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 39 แหง่ ใหม้ศัีกยภาพในการเป�นศูนยเ์รยีนรูที้�ไดม้าตรฐาน สามารถใหบ้รกิาร
การเรยีนรู ้ และแลกเปลี�ยนเรยีนรูที้�มมีาตรฐานทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพฒันาพื�นที�สงูอยา่ง
ยั�งยนืแบบโครงการหลวง และหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และการขยายผลความสาํเรจ็ของโครงการ
หลวงไปพฒันาชุมชนบนพื�นที�สงูอื�น ๆ ภายใต้โครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง 33 แหง่ โครงการ
พฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวงเพื�อแก้ป�ญหาพื�นที�เฉพาะ 11 แหง่ โครงการ "รกัษ์นํ�าเพื�อพระแมข่องแผน่
ดิน" 11 แหง่ และพื�นที�โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงเพื�อการพฒันาศักยภาพชุมชนบนพื�นที�สงู
14 จงัหวดั  โดยเน้นบูรณาการงานวจิยัและพฒันา สรา้งองค์ความรูร้ว่มกับชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื�อ
ยกระดับการพฒันาและพึ�งพาตนเองของชุมชน ทั�งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ�งแวดล้อม และโครงสรา้งพื�นฐาน
ที�จาํเป�นและเหมาะสม ใหต้อบสนองต่อการดาํรงชพีของชุมชนและรองรบัการเปลี�ยนแปลง เชน่ การพฒันาและ
สง่เสรมิอาชพีทางเลือกที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม การพฒันามาตรฐานคณุภาพผลผลิตและความปลอดภัย
การพฒันาศักยภาพเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร และการสรา้งความตระหนกัในคณุค่าและความสามารถ
ของชุมชนในการฟ�� นฟูความสมบูรณข์องทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม รวมถึงพฒันาและสรา้งเครอืขา่ย
การเรยีนรูด้้วยกระบวนการมสีว่นรว่มกับชุมชน  ตลอดจนการบูรณาการแผนระดบัต่าง ๆ และมแีผนแมบ่ทที�
คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเป�นกรอบการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ แผนแมบ่ทศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง ระยะ 5 ป�
(พ.ศ.2560 - 2564) แผนแมบ่ทโครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2560 - 2564)

แผนปฏิบติัการ "โครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวงเพื�อแก้ป�ญหาพื�นที�เฉพาะ" ระยะ 4 ป� (พ.ศ.2562 -

2564) แผนแมบ่ทโครงการรกัษ์นํ�าเพื�อพระแมข่องแผน่ดนิ ระยะที� 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนแมบ่ท
โครงการถ่ายทอดองค์ความรูต้ามแบบโครงการหลวงเพื�อพฒันาศักยภาพชุมชนบนพื�นที�สงู ระยะ 4 ป�
(พ.ศ.2561 - 2564)
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ผลการดําเนินงาน
การวเิคราะหป์�ญหาและความต้องการของชุมชนบนพื�นที�สงู
โดยใชก้ลไกกระบวนการมสีว่นรว่มในการจดัทําและ
ประชาคมแผนชุมชน นําไปสูก่ารกําหนดประเดน็การวจิยั
ของพื�นที�และแนวทางการพฒันาเพื�อชุมชนบนพื�นที�สงู ที�
สอดคล้องกับภมูปิ�ญญาท้องถิ�น ในป�งบประมาณ
พ.ศ.2562 สถาบนัไดด้าํเนินการพฒันาครอบคลมุทกุมติิ
ไดแ้ก่

การพฒันาและสง่เสรมิอาชพีที�เป�นมติรต่อสิ�ง
แวดล้อมและมตีลาดรองรบั
เกษตรกรบนพื�นที�สงู จาํนวน 93,836 ราย ไดร้บัการพฒันา
และถ่ายทอดองค์ความรูต้ามแนวทางโครงการหลวง และได้
รบัการสนับสนุนการผลิตภายใต้ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) ในกลุ่มผูป้ลกูพชืผกั ไม้
ผล ขา้ว พชืไร ่ชา กาแฟ เหด็ และไมด้อก เพื�อจาํหน่ายในชอ่ง
ทางตลาดและการจาํหน่ายผลผลิต ไดแ้ก่ ตลาดออนไลน์
ตลาดโครงการหลวง ตลาดนัดชาวดอย ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ และกาดเกษตรกรนา่น รวมถึงการพฒันาระบบ
ตลาดและสนิค้าเกษตร โดยสถาบนัเกษตรกรใหเ้กษตรกร
บนพื�นที�สงูใน 20 จงัหวดั สรา้งรายได ้373.635 ล้านบาท

การสรา้งความเขม้แขง็ของคนและชุมชน 

พฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนใหน้อ้มนําหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงไปใชป้ระโยชนใ์นการดาํเนินชวีติ 323

กลุ่มบา้น สง่เสรมิการจดัทําแผนชุมชน ที�เน้นใหชุ้มชน
สามารถดาํเนินการไดเ้อง และนาํแผนชุมชนไปใชป้ระโยชน์
ในการขบัเคลื�อนการพฒันาพื�นที�สงู 226 ชุมชน ยกระดบัผู้
นําเกษตรกรใหเ้ป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงบนพื�นที�สงู 664

ราย และมกีารเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการด้านการ
ตลาดและสถาบนัเกษตรกรเพื�อบรหิารจดัการตนเอง
พฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของกลุ่มในชุมชนไปสู่
สถาบนัเกษตรกร โดยมสีถาบนัเกษตรกรในพื�นที�โครงการ
พฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง จาํนวน 79 กลุ่ม สมาชกิ
2,493 คน เงินทนุดาํเนินงานทั�งสิ�น 19.30 ล้านบาท 



การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานที�จาํเป�นโดยไม่
กระทบต่อสิ�งแวดล้อม
พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานที�จาํเป�นต่อการดํารงชวีติ
สนบัสนนุการผลิตทางการเกษตรเพื�อใหไ้ดค้ณุภาพ
มาตรฐานและลดต้นทนุการผลิต โดยปรบัปรงุ
ซอ่มแซม ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในศูนยเ์รยีนรู ้
จดัทําระบบไฟฟ�าสาํนักงาน รวมถึงการพฒันาแหล่ง
นํ�าเพื�อการเกษตร สนับสนุนกิจกรรมการพฒันา
แหล่งนํ�าขนาดเล็ก และกระจายนํ�าสาํหรบักิจกรรม
การเกษตร และใชใ้นการอุปโภคบรโิภค เชน่ การขุด
บอ่พวง ถังพกันํ�า สรา้งฝายถาวร ฝายกึ�งถาวร ระบบ
กระจายนํ�าเพื�อการเกษตร เป�นต้น ใน 30 พื�นที� 34
แหง่ ถนน แหล่งนํ�า และโรงคัดบรรจุผลผลิต

ประกอบดว้ยสหกรณ ์8 กลุ่ม กลุ่มเตรยีมสหกรณ์
8 กลุ่ม กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 28 กลุ่ม และกลุ่มพึ�ง
ตนเอง 35 กลุ่ม

การฟ�� นฟูและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมโดยชุมชน
ใชก้ารจดัทําขอบเขตที�ดนิรายแปลงและการบรหิาร
จดัการพื�นที�ตามแผนการใชป้ระโยชน์ที�ดนิโดย
กระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน ในการกําหนด
ขอบเขตการใชที้�ดนิ ที�อยูอ่าศัย พื�นที�ทํากิน และ
พื�นที�ป�า เพื�อปรบัระบบการทําการเกษตรใหเ้หมาะ
สมกับพื�นที�และเป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม ใน 31

ชุมชน นอกจากนี� สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีาร
อนุรกัษ์และฟ�� นฟูป�าระบบนเิวศต้นนํ�า ป�าเป�ยก ป�า
พื�นบา้นอาหารชุมชน และปลกูเป�นแนวเขตกันชน
พื�นที�ป�า/ที�ทํากิน โดยใชร้ปูแบบการปลกูป�า 3 อยา่ง
ประโยชน ์4 อยา่ง 775 ไร ่สนับสนุนและสรา้งแรง
จูงใจในการดแูลรกัษาป�าโดยกระบวนการมสีว่นรว่ม
ของชุมชน (PES) 1,270 ไร ่ลดพื�นที�การปลกู
ขา้วโพด ลดพื�นที�ปลกูขา้วโพด 20,019.07 ไร ่ทํา
แนวกันไฟเพื�อป�องกันไฟป�าและลดป�ญหาหมอก
ควนั ระยะทาง 331 กิโลเมตร สรา้งฝายชะลอนํ�า
106 ฝาย สนับสนนุกิจกรรมการปลกูหญ้แฝก เพื�อ
อนุรกัษ์ดนิและนํ�าชุมชนในพื�นที�โครงการพฒันา
พื�นที�สงูแบบโครงการหลวง 33 พื�นที� 1,835,000
กล้า
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การพฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป�น
แหล่งเรยีนรู้

พฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ใหเ้ป�นแหล่งเผยแพรแ่ละเรยีนรูพ้ระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตรยิ ์ และพระบรม
วงศานุวงศ์ เสรมิสรา้งการเรยีนรูศ้าสตรพ์ระราชา งานโครงการหลวง งานวจิยัและพฒันาพื�นที�สงู ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ การเกษตรและวฒันธรรม สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์และฟ�� นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
พฒันาพื�นที�เพื�อสรา้งเสรมิการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็และเยาวชน จดักิจกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ กิจกรรมบรกิารสงัคม
และกิจกรรมสาธารณประโยชน ์ พฒันามาตรฐานการจดัการแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งท่องเที�ยวสเีขยีว พฒันาระบบ
สาธารณปูโภคและงานโครงสรา้งพื�นฐาน เพื�อรองรบัการใหบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารกลุม่ต่าง  ๆ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและการใหบ้รกิารที�ด ี รวมทั�งการเป�นจุดเชื�อมโยงดา้นการตลาดของสนิค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร  

 ในพื�นที�โครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบโครงการหลวง และสรา้งความรว่มมอืและกิจกรรมที�ไดทํ้าขอ้ตกลงรว่มมอืกับ
หน่วยงานภาคีทั�งภายในและต่างประเทศ



ผลการดําเนนิงาน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 มผีูเ้รยีนรูแ้ละผูเ้ขา้รบับรกิาร
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากสถาบนัการศึกษา
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน กลุม่เกษตรกร และ
ประชาชนทั�วไป จาํนวน 916,838 ราย สรา้งรายได้ใหกั้บ
เกษตรบนพื�นที�สงูจากการจดัซื�อพรรณไมแ้ละผลผลิต
จากเกษตรกรรวม 21.76 ล้านบาท มกิีจกรรมสาํคัญ
ดงันี�

องค์ความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูเ้กี�ยวกับศาสตร์
พระราชา พระราชกรณียกิจของรชักาลที� 9
และรชักาลที� 10 โครงการตามแนวพระ
ราชดํารต่ิาง ๆ  และโครงการหลวง

จดันิทรรศการ "236 ป� ใต้รม่พระบารมจีกัรวีงศ์" และ
ฐานเรยีนรูเ้ผยแพรอ่งค์ความรูเ้กี�ยวกับศาสตรพ์ระ
ราชา ไดแ้ก่ ฐานเรยีนรูส้วนเกษตรทฤษฎีใหม ่สวนป�า 3
อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง ฐานเรยีนรูไ้มผ้ล ฐานเรยีนรู ้
พชืไรดิ้น ฐานเรยีนรูพ้ชืทะเลทราย ฐานเรยีนรูโ้ลกแมลง
สวนสมุนไพร การจาํลององค์ความรูจ้ากศูนยศึ์กษา
การพฒันาอันเนื�องมาจากพระราชดาํร ิ6 ศูนย ์มาจดั
แสดง นอกจากนี� จดันิทรรศการวนัดนิโลก และเสวนา
เรื�อง ลดมลพษิทางดนิ เพื�อผลิตอาหารปลอดภัย และ
ใหบ้รกิารหนังสอืที�เกี�ยวขอ้งกับพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ�พระบรม
ราชนินีาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี� ประชาชน
ทกุหมูเ่หล่าไดเ้ขา้รว่มถวายความจงรกัต่อสถาบนัพระ
มหากษัตรยิไ์ทยและพระบรมวงศานวุงศ์ผา่นกิจกรรม
ไดแ้ก่ กิจกรรมนอ้มราํลึกถึงพระมหากรณุาธคิณุของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร กิจกรรมถวายพระพร
ชยัมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื�องในพระราชพธิบีรม
ราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื�องในวโรกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทิุดา พชัรสธุา
พมิลลักษณ พระบรมราชนิใีนรชักาลที� 10 กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื�องในวโรกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีร ีสนิ
ทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั และ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื�องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ� พระบรม
ราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัป�หลวง

องค์ความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูเ้กี�ยวกับความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ใหบ้รกิารศูนยก์ารเรยีนรูท้างพฤกษ์ศาสตรก์ารเกษตร
และความหลากหลายทางชวีภาพบนพื�นที�สงู มกีาร
พฒันาฐานขอ้มูลพรรณไมส้าํหรบัประชาชน และมี
พรรณไมจ้ดัแสดง 15,214 รายการ  และดาํเนนิการจดั
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ความรว่มมอืกับหนว่ยงานนทิรรศการในบนัทึกขอ้ตกลง
วา่ด้วยการจดันทิรรศการถาวรเพื�อสงัคมและสิ�ง
แวดล้อม

ปรบัปรงุนทิรรศการและจดัภมูทัิศนส์วนองค์กรหนว่ยงาน
ภาคี 6 องค์กร ไดแ้ก่ ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารกรงุไทย จาํกัด
(มหาชน) เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ บรษัิทเบอรลี์� ยุคเกอร ์จาํกัด
(มหาชน) และสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

การยกระดับและพฒันามาตรฐานการให้บรกิาร

ราชพฤกษ์เพลส ไดร้บัรางวลัมาตรฐานการท่องเที�ยวไทย
Thailand Tourism Standard 2019 - 2021 สาขา
มาตรฐานพกัเพื�อการท่องเที�ยว ประเภทรสีอรท์ ระดบั 2 ดาว
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสถานที�จดังานจากสาํนกังานสง่
เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ใหก้าร
รบัรองมาตรฐาน 2 ประเภท ไดแ้ก่ มาตรฐานสถานที�จดังาน
ประเทศไทย ประเภทสถานที�จดักิจกรรมพเิศษ ไดแ้ก่ ลาน
ราษฎรร์กับาท และประเภทหอ้งประชุม ไดแ้ก่ หอ้งราชพฤกษ์
หอ้งกัลปพฤกษ์ หอ้งสกัทอง และหอ้งทองกวาว  ไดร้บั
รางวลักินรยีอดเยี�ยม (KINNARI GOLD AWARD) สาขา
แหล่งท่องเที�ยวเพื�อการเรยีนรู ้ ประจาํป� 2562 รางวลัตรา
สญัลักษณ ์G - Green ระดบัดมีาก (G เงิน) พื�นที�อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ทั�งหมด 486 ไร ่จากกรมสง่เสรมิคณุภาพ
สิ�งแวดล้อม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

หาพรรณไมท้ดแทนพรรณไมเ้ดมิ 161 รายการ และไดร้บั
พระราชทานพระราชานญุาตใหเ้ขา้รว่มสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือันเนื�องมาจากพระ
ราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราช
กมุาร ี(อพ.สธ.) ระยะที� 5 ป�ที� 6 ตามประกาศแต่งตั�งคณะ
กรรมการดาํเนนิงานโครงการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชืฯ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบนัวจิยัและพฒันาพื�นที�สงู
(องค์การมหาชน) โดยพระราชานุญาต สมเดจ็พระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี

องค์ความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูเ้กี�ยวกับศิลปะ
วฒันธรรม และให้บรกิารสาธารณะที�เชื�อมโยง
ชุมชน ครอบครวั และการดแูลสขุภาพ

สรา้งความสขุและความประทับใจใหกั้บผูร้บับรกิารที�มา
เยี�ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากการเขา้รว่ม
กิจกรรมและนทิรรศการในระดบัท้องถิ�น
ระดบัประเทศ และนานาชาติ ไดแ้ก่ เทศกาลชมสวนฤดู
หนาว "เสนหด์นิแดนสบิแสนนา" เทศกาลชมสวนฤดรูอ้น
"งานเทศกาลชมดอกไมบ้าน งามวฒันธรรมล้านนา"
เทศกาลชมสวนฤดฝูน "Garden in the rain" เดนิลยุฝน
ชมสวนสวย และยงัมกีารสง่เสรมิการออกกําลังกาย ให้
ประชาชนมสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง สขุภาพจติดี หา่งไกล
โรคภัย เชน่ กิจกรรมเดนิ - วิ�ง เพื�อสขุภาพ กิจกรรมสง่
เสรมิการออกกําลังกายเต้นแอโรบกิเพื�อสขุภาพ เป�นต้น
กิจกรรมมหศัจรรยโ์ลกของเดก็ (Kid's world) ภายใต้
แนวคิด "Play & Learn...เล่น เรยีนรู ้รกัษ์ธรรมชาติ" 

การสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการสรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอืทางวชิาการ

สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการทั�งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยจดัแสดงสวนนานาชาติ 22

ประเทศ เพื�อเชื�อมความสมัพนัธ ์แลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ ตลอดจนสรา้งความรว่มมอืในอนาคต

รายงานประจาํป�  2562 (13)



รายงานประจาํป�  2562 (14)

การบรหิารและพฒันาองค์กร
พฒันาสถาบนัใหเ้ป�นองค์การแหง่การเรยีนรู ้พฒันาและยกระดบัการปฏิบติังานและการปรบัปรงุงานให้
มคีณุภาพ มคีวามสามารถในการปรบัตัวเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต โดยใหค้วามสาํคัญกับ
การบรกิารจดัการขอ้มูล และพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืในการเชื�อมโยงและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล
สารสนเทศเพื�อการวางแผนและติดตามประเมนิผล การเขา้ถึงองค์ความรูข้องเกษตรกร การสรา้งเครอื
ขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการ และแลกเปลี�ยนเรยีนรูกั้บนานาชาติ รวมถึงความพงึพอใจของผูไ้ดร้บั
บรกิารและความเชื�อมั�นตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทํางานของสถาบนั

ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาํเนินงานยกระดบัการปฏิบติังานและการปรบัปรงุกระบวนการทํางานภายใน
องค์กร ใหม้คีณุภาพตามแนวทางพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0 มกีาร
ทํางานอยา่งเป�ดกวา้งและเชื�อมโยงถึงกัน มกีารทํางานโดยยดึประชาชนเป�นศูนยก์ลาง เป�นองค์กรที�มขีดี
สมรรถนะสงูและทันสมยั โดยอาศัยป�จจยัหลักสาํคัญคือ การสานพลังทกุภาคสว่น การสรา้งนวตักรรม
และการปรบัเขา้สูก่ารเป�นดจิทัิล นอกจากนี� บรหิารงานโดยมกีารกํากับกิจการที�ด ียดึหลักธรรมาภิบาลและ
จดัทําแผนควบคมุภายในและบรหิารความเสี�ยง รวมทั�งพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการ จดัทํากลยุทธเ์ชงินโยบายเพื�อสนบัสนนุกการดําเนนิงานของสถาบนั สนบัสนุนนโยบาย
และการติดตามประเมนิผล โดยใหห้นว่ยงานภายนอกสาํรวจ วเิคราะห ์ ขอ้มูลที�สะท้อนการดาํเนนิงานของ
สถาบนั เพื�อนาํขอ้มูลไปปรบัปรงุการดาํเนนิงาน  ทั�งนี� จากการสาํรวจความพงึพอใจของผูไ้ดร้บับรกิารและ
ความเชื�อมั�นตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทํางานของสถาบนั อยูที่�รอ้ยละ 87.48 ความพงึพอใจของผูร้บั
บรกิารอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อยูที่�รอ้ยละ 86.10 



รบัการตรวจประเมนิสาํนกังานสเีขยีวที�เป�นมติรกับ
สิ�งแวดล้อม (Green Office) ไดร้บัรางวลัตรา
สญัลักษณ ์G - Green ระดบัด ี(G ทองแดง) พื�นที�
อาคาร 2 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื�นที�สงู โดยกรม
สง่เสรมิคณุภาพสิ�งแวดล้อม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
รบัรางวลัหนว่ยงานที�ใหบ้รกิารเครอืขา่ย
อินเทอรเ์น็ตพื�นฐานและบรกิารที�รองรบั IPv6 4

ดา้น ในระบบ DNS, Mail, Web, และ DNSSEC
โดยสาํนกังานคณะกรรมการดจิทัิลเพื�อเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ

การพฒันาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศ

ใหเ้อื�อต่อการทํางานของเจา้หนา้ที� ไดแ้ก่ (1) ระบบคําขอ
ตั�งงบประมาณและระบบบรหิารโครงการและงบ
ประมาณ (2) ระบบติดตามและประเมนิผล (3) ระบบแจง้
เรื�องรอ้งเรยีนออนไลน ์(4) ระบบบรหิารจดัการงานดา้น
ทรพัยากรมนษุย ์(5) ระบบการติดตามการจดัซื�อจดัจา้ง
(6) ระบบสนับสนนุการเรยีนรูอ้อนไลน ์(E - Learning)

และ (7) ระบบฐานขอ้มูลสิ�งก่อสรา้ง นอกจากนี� ยงัให้
ความสาํคัญกับการเขา้ถึงขอ้มูลที�จาํเป�นไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ โดยดาํเนนิการเตรยีมความพรอ้มดา้นบรหิาร
จดัการขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) และพฒันา
ปรบัปรงุเวบ็ไซต์เพื�อเผยแพรแ่ละใหบ้รกิารขอ้มูล
สาํหรบัเจา้หน้าที� เกษตรกรบนพื�นที�สงู และประชาชน

การประเมนิคณุธรรมความโปรง่ใสในการดําเนนิ
งานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) ประจาํ
ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 อยูใ่นระดบั A ผลคะแนน
รวม 89.14 คะแนน 

ดา้นการบรกิารภาครฐัและการบรหิารราชการแบบ
มสีว่นรว่ม ไดร้บัรางวลัเลิศรฐั (Public Sector

Excellence Award) ประจาํป� 2562 รางวลัแหง่
เกียรติยศที�มอบใหห้น่วยงานที�ไดมุ้ง่มั�นปฏิบติั
งานจนประสบความสาํเรจ็มคีวามเป�นเลิศ 3

รางวลั จาก 2 สาขา ประกอบดว้ย สาขาการบรกิาร
ภาครฐั ประเภทพฒันาการบรกิาร ระดบัด ีจากผล
งาน “การบรกิารที�เป�นเลิศ เป�ดโอกาสการพฒันา
อยา่งยั�งยนื (โครงการพฒันาพื�นที�สงูแบบ
โครงการหลวงเพื�อแก้ป�ญหาพื�นที�เฉพาะ)” สาขา
การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประเภทสมัฤ
ทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

ระดบัด ีจาก 2 ผลงาน ไดแ้ก่ 1) “คนสรา้งป�า”
ต้นแบบการพฒันาชุมชนเชงิพื�นที� โดย
กระบวนการมสีว่นรว่มโครงการพฒันาพื�นที�สงู
แบบโครงการหลวง

ผลการดําเนนิงาน
การเขา้รว่มการประเมนิมาตรฐานต่าง ๆ  
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ทั�วไป สามารถเขา้ถึงขอ้มูลจาํเป�น ลดความเหลื�อมลํ�าด้าน
การเขา้ถึงขอ้มูลและบรกิารภาครฐั และเพิ�มโอกาสการ
ตัดสนิใจต่าง ๆ

การพฒันาบุคลากร

ใหค้วามสาํคัญกับการบรหิารและพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Human Resource

Development) เพื�อพฒันาศักยภาพและสมรรถนะ
บุคลากร ใหส้อดคล้องสนับสนุนภารกิจสถาบนั มคีวาม
เป�นมอือาชพีในการพฒันาพื�นที�สงูตามแบบโครงการ
หลวง มคีวามรบัผดิชอบ ยดึหลักการทํางานแบบบูรณา
การ สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทั�งภายในและภายนอก
มคีณุธรรม จรยิธรรม และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง
ใหม้สีมรรถนะดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ สมรรถนะหลักองค์กร
การวจิยั พฒันา และสมรรถนะหลักบุคลากร สมรรถนะ
ทางการบรหิาร และสมรรถนะกลุม่งานเสรมิสรา้งความรู ้
ทักษะ เพื�อใหบุ้คลากรเป�นผูม้คีวามรูแ้ละทักษะที�สามารถ
ปฏิบติังานไดห้ลายดา้น (Multi - Skill) และหลักสตูรอื�น ๆ

ที�เกี�ยวขอ้งกับการปฏิบติังาน รวม 49 หลักสตูร 

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการและ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูกั้บนานาชาติ

เผยแพรผ่ลสาํเรจ็ของโครงการหลวง และพฒันา
บุคลากรของโครงการหลวงและสถาบนั ในการแลก
เปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณด์า้นพฒันาการเกษตรบน
พื�นที�สงูและการทดแทนพชืเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ

ทั�งภายในและต่างประเทศ โดยจดันิทรรศการเผยแพร่
โครงการหลวงในงาน Food Week Korea 2018  ณ
สาธารณรฐัเกาหลี และดาํเนนิงานโครงการความรว่มมอื
ทางวชิาการระหวา่งมูลนธิโิครงการหลวงกับต่างประเทศ
ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ โครงการความรว่มมอืทางวชิาการ
ไทย - ภฏูาณ โครงการความรว่มมอืทางวชิาการไทย - 

 เมยีนมา  และโครงการความรว่มมอืทางวชิาการไทย - 

ลาว  ไดเ้ขา้รว่มประชุมดา้นการพฒันาทางเลือกในระดบั
นานาชาติ

ไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมาธกิารยาเสพติด สมยัที� 62
(CND 62) ณ สาธารณรฐัออสเตรยี และการสมัมนาเชงิ
ปฏิบติัการ  Scaling Alternative Development in the

Mekong: Expert Group Workshop & Field Visit  ณ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว นอกจากนี� บุคลากร
สถาบนัไดแ้ลกเปลี�ยนประสบการณก์ารวจิยัและพฒันาพื�นที�
สงูกับเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งประเทศ รวมถึงไดร้บั
การฝ�กอบรมและศึกษาดงูานต่างประเทศ และเชญิผู้
เชี�ยวชาญจากต่างประเทศมาใหค้วามรูแ้ละคําปรกึษาใน
ประเทศไทย
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การดําเนนิงานระยะต่อไป
ป�งบประมาณ พ.ศ.2563
น้อมนําพระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั
ที�ทรงสบืสาน รกัษา ต่อยอด พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ที�ทรงพระราชทานไวเ้กี�ยวกับการพฒันาพื�นที�สงู เพื�อใหชุ้มชนบนพื�นที�สงูมรีายไดพ้อ
เพยีงต่อการดาํรงชวีติ สงัคมมคีวามเขม้แขง็ รกัษาวฒันธรรมของท้องถิ�น อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�ง
แวดล้อมอยา่งยั�งยนื โดยใชอ้งค์ความรูแ้ละนาํเทคโนโลยใีหม ่  ๆ เขา้มาชว่ยในการทํางานพฒันาพื�นที�สงูอยา่งมอื
อาชพี ดาํเนินงานสนบัสนนุโครงการหลวงใหเ้ป�นต้นแบบการพฒันาพื�นที�สงูอยา่งยั�งยนืและขยายผลสาํเรจ็ของ
โครงการหลวงไปสูพ่ื�นที�สงูอื�น

เน้นพฒันาและบรหิารองค์การใหเ้ป�นองค์การสมรรถนะสงู ทันสมยั เท่าทันการเปลี�ยนแปลงประเดน็ท้าทายต่าง ๆ
ทั�งดา้นการพฒันาศักยภาพบุคลากร การพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และนาํระบบดจิทัิลมาใชป้รบัเปลี�ยน
การทํางาน เพื�อยกระดบัการใหบ้รกิารและการบรหิารจดัการขอ้มูล ยกระดับการบรหิารจดัการ ขบัเคลื�อนองค์การ
สูอ่งค์การแหง่การเรยีนรู ้ และพฒันาเครอืขา่ยเกษตรกรผูน้าํในการรว่มปฏิบติังานกับสถาบนั เพื�อใหบ้รรลเุป�า
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