รายงานประจําป 2562

บทสรุปผูบ
้ ริหาร
สถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง
(องค์การมหาชน)

ปงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง
(องค์การมหาชน)
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีสอดรับกับภูมป
ิ ญญาของชุมชน การพัฒนาคนเปนศูนย์กลาง การสร้าง

การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนให้ทําหน้าทีขับเคลือนกระบวนการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาตามสภาพภูมิ
สังคมของพืนทีสูง โดยใช้ล่ม
ุ นําเปนขอบเขตการพัฒนาเชิงพืนที (Area Approach) ใช้กระบวนการ
เชือมโยงงานวิจย
ั และพัฒนาเพือสนับสนุนและขยายผลการดําเนินงานตามแนวทางโครงการหลวง
การสร้างความเปลียนแปลงให้ชุมชนบนพืนทีสูงให้มค
ี ณ
ุ ภาพชีวต
ิ และสิงแวดล้อมทีดี

ใน

ควบคู่กับการส่ง

เสริมและพัฒนาชุมชนให้เปนตัวอย่างและเปนแหล่งเรียนรูก
้ ารพัฒนาพืนทีสูงอย่างยังยืน เพือขยายการ
พัฒนาไปสูห
่ มูบ
่ า้ นเปาหมายในพืนทีสถานีวจ
ิ ย
ั และศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง 39 แห่ง 468 กลุ่มบ้าน

พืนทีโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง 616 กลุ่มบ้าน โครงการ "รักษ์นาเพื
ํ อพระแม่
ของแผ่นดิน" 129 กลุ่มบ้าน และ ศศช. 785 กลุ่มบ้าน ขณะเดียวกันได้เชือมโยงงานอุ ทยานหลวง

ราชพฤกษ์ ให้เปนส่วนหนึงของการสนับสนุนการดําเนินงานกับโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืนที
สูงแบบโครงการหลวง รวมถึงการเชือมโยงงานกับสํานักอืน ๆ ของสถาบัน ร่วมกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก

คือเปนแหล่งเผยแพร่องค์ความรูเ้ กียวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไ์ ทยและ

พระบรมวงศานุวงศ์ แหล่งรวมรวบและเชือมโยงองค์ความรูท
้ ีเกียวข้องกับโครงการหลวง การรวบรวม
และจัดแสดงพรรณไม้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รบ
ั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 546.4516 ล้านบาท ดําเนินงานภายใต้
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิจย
ั การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง
การพัฒนาอุ ทยานหลวงราชพฤกษ์เปนแหล่งเรียนรู ้ และการบริหารและพัฒนาองค์กร ผลการดําเนินงาน
คิดเปนร้อยละ 99.27 ผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณรวมผูกพัน เปนเงิน 542.12
ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 99.21 ของวงเงินงบประมาณทีได้รบ
ั ดําเนินงานบรรลุเปาหมายการให้บริการ
ป 2562 อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ ดังนี
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การวิจย
ั
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง เพือสืบสานพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรม ชน
กาธิเบศรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสน
ิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห
่ วั
ในการสร้างความอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของ
ประชาชนบนพืนทีสูง ด้วยการรักษาและสนับสนุนการดําเนินงานวิจย
ั และการเรียนรูข้ องโครงการหลวงใน
การเปนต้นแบบและแหล่งเรียนรูก
้ ารพัฒนาพืนทีสูงอย่างยังยืน รวมทังต่อยอดและขยายผลสําเร็จของ
โครงการหลวงไปสูพ
่ นที
ื สูงอืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจาํ นวนโครงการวิจย
ั ทีดําเนินการ 45
โครงการหลัก 87 โครงการย่อย ภายใต้ 5 แผนงาน

การกําหนดโจย์วจ
ิ ย
ั ของสถาบัน

พิจารณาจากความต้องการงานวิจย
ั จากมูลนิธโิ ครงการหลวง

เกษตรกรหรือชุมชนในพืนทีโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง

และ

ภายใต้การทํางานแบบมีสว่ น

ร่วมระหว่างนักวิจย
ั นักพัฒนาในพืนที และเกษตรกร รวมทังความร่วมมือกับหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยมี
พืนทีจริงของเกษตรกรเปนพืนทีทดลองหรือดําเนินงานวิจย
ั เพือให้ผลงานวิจย
ั เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
ชุมชนท้องถิน สามารถแก้ไขปญหาทีเกิดขึนแก่เกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูข้ อง
เกษตรกรในการนําผลการวิจย
ั ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละภูมน
ิ เิ วศบนพืนทีสูง
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการวิจย
ั เพือเพิมผลผลิตและคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตร

กลุ่มไม้ผล พันธุไ์ ม้ผลทีมีศักยภาพในการผลิต ได้แก่
เสาวรส 1 พันธุ์ และแบล็คเบอร์ร ี 1 พันธุ์
พันธุส
์ ต
ั ว์ : ไก่ สายพันธุไ์ ก่พนเมื
ื
องบนพืนทีสูงทีมี
ศักยภาพในการนํามาส่งเสริมแก่เกษตรกร 1 สาย
พันธุ์ ผึง ชนิดผึงทีเหมาะสมในการช่วยเพิม
ประสิทธิภาพการผสมเกสรในอาโวกาโด พีช และ
กาแฟ 2 ชนิด

ต่อยอดองค์ความรูจ้ ากโครงการหลวง และนําไป
ทดสอบใช้ในพืนทีดําเนินงานของสถาบัน โดย
เฉพาะองค์ความรูเ้ พือเพิมประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตพืชและสัตว์ให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือ
คุณภาพสูงขึน จํานวน 25 โครงการ มีองค์ความรู ้
และนวัตดกรรมพร้อมนําไปใช้ประโยชน์ในการเพิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจภาค
เกษตรทีสําคัญ ได้แก่
1) องค์ความรูด
้ ้านพันธุพ
์ ช
ื และสัตว์ทีมีศักยภาพ
และเหมาะสมสําหรับพืนทีสูง (พืช 448 พันธุ์
สัตว์ 2 ชนิด 1 พันธุ)์ ประกอบด้วย
พันธุพ
์ ช
ื : กลุ่มพืชไร่ พันธุข
์ า้ วท้องถินบนพืนทีสูง

429 พันธุ์ (พันธุข
์ า้ วไร่ 262 พันธุ์ และพันธุข
์ า้ วนา
167 พันธุ)์ พันธุข
์ า้ วท้องถินทีมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ 2 พันธุ์ พันธุข
์ า้ วทนทานต่อแมลงบัวบน
พืนทีสูง 3 พันธุ์ และพันธุข
์ า้ วท้องถินลูกผสม
ทนทานต่อแมลงบัวบนพืนทีสูงไม่ไวต่อช่วงแสง
และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ 2 สายพันธุ์ สายพันธุ ์
เฮมพ์ THC ตํา และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง 3
สายพันธุ์ ส่วนพันธุเ์ ฮมพ์ทีมีปริมาณ THC ตํา และ
มีปริมาณนํามันในเมล็ดสูง พันธุเ์ ฮมพ์ทีมีปริมาณ

THC ตํา และไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง
พันธุเ์ ฮมพ์ชนิด Monoecious และเฮมพ์สายพันธุ์
แท้ ธัญพืช คัดเลือกพันธุถ
์ ัวแดงหลวง ถัวขาว ทีมี
ผลผลิตสูงและมีคณ
ุ ภาพดี และพันธุง
์ าหอมทีมี
ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูง
กลุ่มพืชผัก พันธุม
์ น
ั เทศญีปุนทีเหมาะสมสําหรับ
บนพืนทีสูง 3 ระดับความสูง 5 พันธุ์ และพันธุ์
กระเทียมทีมีคณ
ุ ค่าทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูก
บนพืนทีสูง 2 พันธุ์
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2) องค์ความรูเ้ ทคโนโลยีการเพิมผลผลิตและ
คุณภาพพืชและสัตว์ ประกอบด้วย
องค์ความรูเ้ ทคโนโลยีการเพิมผลผลิตและ
คุณภาพพืช (ข้าว เฮมพ์ โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง
คอส ถัวแขกอินทรีย์ มันเทศญีปุน กระเทียม กาแฟ
อราบิก้า ส้ม เคพกูสเบอร์ร ี ราสพ์เบอร์ร ี แบลคเบอร์ร ี
สตอร์วเบอร์ร ี องุ ่น ว่านสีทิศและบัวดิน) 28 เรือง
องค์ความรูเ้ ทคโนโลยีการเพิมผลผลิตและ
คุณภาพสัตว์ (สุกร แกะขน และผึง) 9 เรือง
3) องค์ความรูเ้ ทคโนโลยีการแปรรูปพืช (เลมอน
และกาแฟอราบิก้า) 2 เรือง และการแปรรูปสัตว์

(แกะขน ไก่กระดูกดํา ไก่เบรส และสุกรลูกผสม) 8
เรือง
4) การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพือเปนพลังงาน
ทดแทน ได้แก่ เครืองยนต์ก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก
สําหรับการผลิตกระแสไฟฟา แหล่งพลังงานสําหรับ
เครืองปมนําเครืองปมนํา และเครืองบดเมล็ดพืช
อาหารสัตว์ รวม 6 ชุด

5) การจัดการหลังการเก็บเกียว13 ชนิดพืช

2) การต่อยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจย
ั สูก
่ าร

ในพืนทีโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการ

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (ดูแลผิวหนังและผม) 4

ได้แก่ ว่านสีทิศ มันเทศญีปุน และพืชผัก 11 ชนิด
หลวง 8 แห่ง

6) ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพเกษตรทดแทนการใช้สาร

ใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ และส่งมอบให้กับมูลนิธโิ ครงการหลวง

เพือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทังถ่ายทอดวิธี

เคมี ได้แก่ ต้นแบบชีวภัณฑ์ปองกันกําจัดโรคลําต้น การผลิตผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลผิวหนังและเส้นผมให้กับ
เน่า Botrytis cinerea ของพริก พร้อมทังวิธก
ี ารใช้ ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์
7) ผลิตภัณฑ์อืน ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สน
ิ ค้า

3) การวิจย
ั และพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพืนบ้านบน

ผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์สาํ หรับ

ได้แก่ ชาชงมะขามปอม และชาชงสมุนไพรขิง (บ้าน

หัตถกรรมจากเส้นใยเฮมพ์อุตสาหกรรม 2

เครืองแต่งกายทหารอยูร่ ะหว่างการทดสอบ และ

บรรจุภัณฑ์เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก
สัตว์ 3 รูปแบบ

พืนทีสูง ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์

กิวโปง ศูนย์ฯ วัดจันทร์) ได้รบ
ั การยกระดับเพือให้เปน
ไปตามหลักเกณฑ์ทีดีในการผลิตอาหาร (GMP) (2)
องค์ความรูก
้ ารใช้ประโยชน์พช
ื สมุนไพรและยาพืน
บ้าน 262 ชนิด 25 ตํารับ และ (3) การสนับสนุน

ด้านการวิจย
ั และพัฒนาเพือต่อยอด

ชุมชนคุ้มครองสมุนไพรพืนทีเขตอนุรก
ั ษ์สมุนไพร

สร้างมูลค่าเพิมผลิตภัณฑ์จากความหลาก

4) การวิจย
ั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมป
ิ ญญาท้อง

ภูมป
ิ ญญาท้องถินและพัฒนานวัตกรรม
หลายทางชีวภาพบนพืนทีสูง

ศึกษา รวบรวมและต่อยอดภูมป
ิ ญญาท้องถินของ
ชนเผ่าบนพืนทีสูงเกียวกับการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรและยาพืนบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ
เบืองต้น รวมทังการวิจย
ั ต่อยอดเพือสร้าง

และถินกําเนิด 1 พืนที

ถินบนพืนทีสูง ได้แก่ ตํารับขับสารพิษ (สังหยู) โดย

ศึกษาฤทธิต้านออกซิเดชันของสารสกัดสังหยู ฤทธิ

ต้านสารพิษสารเคมีฆา่ แมลงในสัตว์ทดลอง และการ
ทดสอบความเปนพิษ

การวิจย
ั ระบบเกษตรนิเวศพืนทีสูงและการ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถินบนพืนทีสูงทีมี

วิจย
ั เชิงพืนที

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มยาสมุนไพรขับสารพิษ

สร้างองค์ความรูร้ ว่ มกับเกษตรกรและนักพัฒนา ใน

ศักยภาพนํามาเปนส่วนประกอบสําคัญของ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสําอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์

สําหรับคนและ/หรือสัตว์ ผลผลิตงานวิจย
ั ทีสําคัญ
ประกอบด้วย

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถินบนพืนทีสูง
11 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสําหรับแม่
และเด็ก 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบบํารุงผิว

หน้าสําหรับผูช
้ ายในรูปแบบเซรัม 2 ผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครืองสําอางนาโนบํารุงผิวหน้า
และเส้นผม 6 ผลิตภัณฑ์
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การแก้ปญหาการปลูกพืชและเลียงสัตว์ของชุมชน

รวมทังการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการใช้ ชุมชนปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด : ชนิดและพันธุไ์ ม้ผล

ทีดินเพือยกระดับการเกษตรของท้องถิน ทีมีความ ยืนต้นเศรษฐกิจทดแทนข้าวโพดเลียงสัตว์ และวิธี
สมดุลของระบบเกษตร 4 มิติ ได้แก่ ผลิตภาพ

การจัดการแมลงศัตรูพช
ื แบบผสมผสานในการปลูก

ยังยืน (sustainability) และความเสมอภาค

พืนทีเขตร้อน : รูปแบบการเกษตรทีเพียงพอต่อการ

(productivity) เสถียรภาพ (stability) ความ
(equity) โดยการวิจย
ั เชิงปฏิบต
ั ิการแบบมีสว่ น

มันเทศญีปุนหลังนา

ดํารงชีพของเกษตรกร วิธก
ี ารจัดการดินในพืนทีปลูก

ร่วมกับเกษตรกรจํานวน 94 ราย และกลุ่มผลิตชา มันสําปะหลังเดิมให้มค
ี วามอุ ดมสมบูรณ์ทีเหมาะสม
เมียง 1 กลุ่ม ในโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบ

ต่อการปลูกไม้ผลและพืชผักในโรงเรือน และการ

ฐานจากการปลูกฝน ชุมชนปาเมียง ชุมชนทํานา

จากวัสดุทางการเกษตรทีมีในชุมชน

องค์ความรูส
้ าํ คัญเพือแก้ปญหาและยกระดับ

ด้านการวิจย
ั และพัฒนาเพือฟนฟู และอนุรก
ั ษ์

โครงการหลวง 5 ภูมส
ิ ง
ั คม ประกอบด้วย ชุมชนทีมี เลียงสุกรสายพันธุโ์ ครงการหลวงร่วมกับอาหารสัตว์
เปนหลัก ชุมชนข้าวไร่-ข้าวโพด และพืนทีเขตร้อน
การเกษตรของชุมชน ทัง 5 ภูมส
ิ ง
ั คม มีดง
ั นี

ชุมชนทีมีฐานจากการปลูกฝน : ชนิดและพันธุไ์ ม้

ผลยืนต้นทางเลือกทีเหมาะสมกับพืนทีระดับความ
สูง 800-1,000 และสูงกว่า 1,000 เมตร วิธก
ี าร

บํารุงดินในสวนกาแฟอราบิก้าอินทรีย์ และวิธก
ี าร
จัดการแมลงศัตรูขา้ วนาแบบผสมผสาน

ชุมชนปาเมียง : ช่องทางการตลาดและการยก

ระดับผลผลิตเปนชาอินทรีย์ วิธก
ี ารเลียงผึงและ
ชันโรงร่วมในสวนเมียงและสวนกาแฟ

ชุมชนทํานาเปนหลัก : วิธก
ี ารจัดการแมลงศัตรู

ข้าวแบบผสมผสาน ผลกระทบของการแปรปรวน
สภาพภูมอ
ิ ากาศต่อระบบการปลูกข้าวของชุมชน

และชนิดและพันธุไ์ ม้ผลยืนต้นทางเลือกและไผ่บน
พืนทีลาดชัน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดย

กระบวนการมีสว
่ นร่วมของชุมชนบนพืนทีสูง
วิจย
ั เพืออนุรก
ั ษ์และฟนฟู พช
ื และเห็ดท้องถิน และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพือเปนแหล่งอาหาร
ของชุมชนบนพืนทีสูง มีการนําองค์ความรูก
้ ารใช้

ประโยชน์พช
ื อาหารสมุนไพรท้องถินไปขยายผลใน

พืนทีใหม่ จํานวน 686 ชนิด และตํารับยาสมุนไพร 24
ตํารับ เพาะขยายพันธุแ
์ ละเขตกรรมพืชท้องถินหา

ยากและมีศักยภาพ 7 ชนิด ได้แก่ หงส์ผาคํา ลิลลีปา

มะเขาควาย น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย สังหยู และส้ม
กุ้ง มีชุมชนต้นแบบด้านการอนุรก
ั ษ์ ฟนฟู และใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 7 ชุมชน

ขยายผลหลักสูตรท้องถินด้านการอนุรก
ั ษ์และฟนฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพในการเรียนการสอน
ของโรงเรียน และสูช
่ ุมชน นอกจากนี ชุมชนยัง

สามารถเพาะเลียงเห็ดทีเปนอาหาร 10 ชนิด ได้แก่
เห็ดเผาะ เห็นโคน เห็ดขอน เห็ดลม เห็ดหูหนู เห็ด

หัวลิง เห็ดแครง เห็ดตับเต่า เห็ดฟาง และเห็ดสกุล
นางรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ไผ่โดยใช้ลําในด้าน
ต่าง ๆ สําหรับการวิจย
ั ด้านการบริหารจัดการดิน
และสิงแวดล้อมชุมชน ชุมชนในพืนทีโครงการ
หลวงได้รบ
ั การรับรองเปน "ชุมชนคาร์บอนตํา

อย่างยังยืน" 12 ชุมชน ในระดับดีเยียม 11 ชุุมชน
และระดับดีมาก 1 ชุมชน

ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้

นวัตกรรมและทรัพย์สน
ิ ทางปญญาจาก
งานวิจย
ั

นําผลงานวิจย
ั ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทังใน
พืนทีโครงการหลวงและพืนทีสูงทัวไป และพัฒนา
ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจย
ั และ

พัฒนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทังในประเทศและ

ระดับนานาชาติ โดยนําองค์ความรูจ้ ากผลงานวิจย
ั
ไปถ่ายทอดสูเ่ กษตรกรและนักพัฒนาในพืนที

ดําเนินงานสถาบัน จํานวน 20 เรือง คัดเลือกผล

งานวิจย
ั หรือภูมป
ิ ญญาท้องถินทีมีศักยภาพในการ
พัฒนาต่อยอด/ชุมชนสามารถเปนเจ้าของ ยืนขอ

จดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สน
ิ ทางปญญาใหม่ทีเกิด
จากผลงานวิจย
ั และทรัพย์สน
ิ ทางปญญาของ

ชุมชนบนพืนทีสูง 13 รายการ ได้แก่ ลิขสิทธิ 3
รายการ อนุสท
ิ ธิบต
ั ร 5 รายการ

เครืองหมายการค้า 2 รายการ และภูมป
ิ ญญาการ
แพทย์แผนไทย 3 รายการ ปจจุบน
ั มีผลงานวิจย
ั

และสิทธิของชุมชน จํานวน 123 รายการ ได้รบ
ั การ
คุ้มครองแล้ว 85 รายการ
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การสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
พัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง
สถาบันใช้รป
ู แบบการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง เพือสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ชม
ุ ชน
บนพืนทีสูง ลดความเหลือมลําเพือแก้ปญหาความยากจน มุง
่ เน้นการเสริมสร้าง สนับสนุน ชุมชนบนพืนทีสูงใน
พืนทีศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง 39 แห่ง ให้มศ
ี ก
ั ยภาพในการเปนศูนย์เรียนรูท
้ ได้
ี มาตรฐาน สามารถให้บริการ
การเรียนรู ้ และแลกเปลียนเรียนรูท
้ มี
ี มาตรฐานทังภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนาพืนทีสูงอย่าง
ยังยืนแบบโครงการหลวง และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลความสําเร็จของโครงการ
หลวงไปพัฒนาชุมชนบนพืนทีสูงอืน ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง โครงการ
พัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงเพือแก้ปญหาพืนทีเฉพาะ 11 แห่ง โครงการ "รักษ์นาเพื
ํ อพระแม่ของแผ่น
ดิน" 11 แห่ง และพืนทีโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงเพือการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืนทีสูง

14 จังหวัด โดยเน้นบูรณาการงานวิจย
ั และพัฒนา สร้างองค์ความรูร้ ว่ มกับชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ
ยกระดับการพัฒนาและพึงพาตนเองของชุมชน ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และโครงสร้างพืนฐาน
ทีจําเปนและเหมาะสม ให้ตอบสนองต่อการดํารงชีพของชุมชนและรองรับการเปลียนแปลง เช่น การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพทางเลือกทีเปนมิตรกับสิงแวดล้อม
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและความปลอดภัย
และการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสามารถ

ของชุมชนในการฟนฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมถึงพัฒนาและสร้างเครือข่าย
การเรียนรูด
้ ว้ ยกระบวนการมีสว่ นร่วมกับชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนระดับต่าง ๆ และมีแผนแม่บทที
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปนกรอบการดําเนินงาน ได้แก่ แผนแม่บทศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง ระยะ 5 ป

(พ.ศ.2560 - 2564) แผนแม่บทโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร "โครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงเพือแก้ปญหาพืนทีเฉพาะ" ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 -

2564) แผนแม่บทโครงการรักษ์นาเพื
ํ อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนแม่บท
โครงการถ่ายทอดองค์ความรูต
้ ามแบบโครงการหลวงเพือพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืนทีสูง

(พ.ศ.2561 - 2564)
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ระยะ

4

ป

ผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ปญหาและความต้องการของชุมชนบนพืนทีสูง
โดยใช้กลไกกระบวนการมีสว่ นร่วมในการจัดทําและ
ประชาคมแผนชุมชน นําไปสูก
่ ารกําหนดประเด็นการวิจย
ั
ของพืนทีและแนวทางการพัฒนาเพือชุมชนบนพืนทีสูง ที
สอดคล้องกับภูมป
ิ ญญาท้องถิน ในปงบประมาณ
พ.ศ.2562 สถาบันได้ดาํ เนินการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ
ได้แก่

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทีเปนมิตรต่อสิง
แวดล้อมและมีตลาดรองรับ

เกษตรกรบนพืนทีสูง จํานวน 93,836 ราย ได้รบ
ั การพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรูต
้ ามแนวทางโครงการหลวง และได้
รับการสนับสนุนการผลิตภายใต้ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) ในกลุ่มผูป
้ ลูกพืชผัก ไม้
ผล ข้าว พืชไร่ ชา กาแฟ เห็ด และไม้ดอก เพือจําหน่ายในช่อง
ทางตลาดและการจําหน่ายผลผลิต ได้แก่ ตลาดออนไลน์
ตลาดโครงการหลวง ตลาดนัดชาวดอย ณ อุ ทยานหลวง
ราชพฤกษ์ และกาดเกษตรกรน่าน รวมถึงการพัฒนาระบบ
ตลาดและสินค้าเกษตร โดยสถาบันเกษตรกรให้เกษตรกร
บนพืนทีสูงใน 20 จังหวัด สร้างรายได้ 373.635 ล้านบาท

การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน

พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้นอ
้ มนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวต
ิ 323
กลุ่มบ้าน ส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน ทีเน้นให้ชุมชน
สามารถดําเนินการได้เอง และนําแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์
ในการขับเคลือนการพัฒนาพืนทีสูง 226 ชุมชน ยกระดับผู้
นําเกษตรกรให้เปนผูน
้ าํ การเปลียนแปลงบนพืนทีสูง 664
ราย และมีการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
ตลาดและสถาบันเกษตรกรเพือบริหารจัดการตนเอง
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชนไปสู่
สถาบันเกษตรกร โดยมีสถาบันเกษตรกรในพืนทีโครงการ
พัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง จํานวน 79 กลุ่ม สมาชิก
2,493 คน เงินทุนดําเนินงานทังสิน 19.30 ล้านบาท
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ประกอบด้วยสหกรณ์ 8 กลุ่ม กลุ่มเตรียมสหกรณ์ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทีจําเปนโดยไม่
8 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 28 กลุ่ม และกลุ่มพึง กระทบต่อสิงแวดล้อม
ตนเอง 35 กลุ่ม

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทีจําเปนต่อการดํารงชีวต
ิ

สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรเพือให้ได้คณ
ุ ภาพ

การฟนฟู และอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต โดยปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู ้
และสิงแวดล้อมโดยชุมชน
ใช้การจัดทําขอบเขตทีดินรายแปลงและการบริหาร จัดทําระบบไฟฟาสํานักงาน รวมถึงการพัฒนาแหล่ง
นําเพือการเกษตร สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
จัดการพืนทีตามแผนการใช้ประโยชน์ทีดินโดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ในการกําหนด

แหล่งนําขนาดเล็ก และกระจายนําสําหรับกิจกรรม

พืนทีปา เพือปรับระบบการทําการเกษตรให้เหมาะ

บ่อพวง ถังพักนํา สร้างฝายถาวร ฝายกึงถาวร ระบบ

ชุมชน นอกจากนี ส่งเสริมและสนับสนุนให้มก
ี าร

แห่ง ถนน แหล่งนํา และโรงคัดบรรจุผลผลิต

ขอบเขตการใช้ทีดิน ทีอยูอ
่ าศัย พืนทีทํากิน และ

การเกษตร และใช้ในการอุ ปโภคบริโภค เช่น การขุด

สมกับพืนทีและเปนมิตรกับสิงแวดล้อม ใน 31

กระจายนําเพือการเกษตร เปนต้น ใน 30 พืนที 34

อนุรก
ั ษ์และฟนฟู ปาระบบนิเวศต้นนํา ปาเปยก ปา
พืนบ้านอาหารชุมชน และปลูกเปนแนวเขตกันชน

พืนทีปา/ทีทํากิน โดยใช้รป
ู แบบการปลูกปา 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง 775 ไร่ สนับสนุนและสร้างแรง

จูงใจในการดูแลรักษาปาโดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน (PES) 1,270 ไร่ ลดพืนทีการปลูก

ข้าวโพด ลดพืนทีปลูกข้าวโพด 20,019.07 ไร่ ทํา
แนวกันไฟเพือปองกันไฟปาและลดปญหาหมอก
ควัน ระยะทาง 331 กิโลเมตร สร้างฝายชะลอนํา

106 ฝาย สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้แฝก เพือ
อนุรก
ั ษ์ดน
ิ และนําชุมชนในพืนทีโครงการพัฒนา

พืนทีสูงแบบโครงการหลวง 33 พืนที 1,835,000
กล้า
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การพัฒนาอุ ทยานหลวงราชพฤกษ์เปน
แหล่งเรียนรู้

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เปนแหล่งเผยแพร่และเรียนรูพ
้ ระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์ เสริมสร้างการเรียนรูศ
้ าสตร์พระราชา งานโครงการหลวง งานวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเกษตรและวัฒนธรรม สร้างจิตสํานึกในการอนุรก
ั ษ์และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
พัฒนาพืนทีเพือสร้างเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมบริการสังคม
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนามาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งท่องเทียวสีเขียว พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและงานโครงสร้างพืนฐาน
ปลอดภัยและการให้บริการทีดี

เพือรองรับการให้บริการผูใ้ ช้บริการกลุม
่ ต่าง

ๆ

โดยคํานึงถึงความ

รวมทังการเปนจุดเชือมโยงด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร

ในพืนทีโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง และสร้างความร่วมมือและกิจกรรมทีได้ทําข้อตกลงร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีทงภายในและต่
ั
างประเทศ
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ผลการดําเนินงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ พระบรม
ิ

ราชินน
ี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี ประชาชน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผเู้ รียนรูแ้ ละผูเ้ ข้ารับบริการ ทุกหมูเ่ หล่าได้เข้าร่วมถวายความจงรักต่อสถาบันพระ
มหากษัตริยไ์ ทยและพระบรมวงศานุวงศ์ผา่ นกิจกรรม
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุม
่ เกษตรกร และ

ได้แก่ กิจกรรมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ

ิ ลอดุลย
ประชาชนทัวไป จํานวน 916,838 ราย สร้างรายได้ให้กบ
ั พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
เกษตรบนพืนทีสูงจากการจัดซือพรรณไม้และผลผลิต เดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมถวายพระพร

ี รม
จากเกษตรกรรวม 21.76 ล้านบาท มีกจิ กรรมสําคัญ ชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนืองในพระราชพิธบ
ราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสวัน
ดังนี

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทด
ิ า พัชรสุธา

องค์ความรูแ
้ ละแหล่งเรียนรูเ้ กียวกับศาสตร์
พระราชา พระราชกรณียกิจของรัชกาลที 9
และรัชกาลที 10 โครงการตามแนวพระ
ราชดําริตา่ ง ๆ และโครงการหลวง

พิมลลักษณ พระบรมราชินใี นรัชกาลที 10 กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห
่ วั และ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ พระบรม

จัดนิทรรศการ "236 ป ใต้รม
่ พระบารมีจก
ั รีวงศ์" และ ราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปหลวง
ฐานเรียนรูเ้ ผยแพร่องค์ความรูเ้ กียวกับศาสตร์พระ

ราชา ได้แก่ ฐานเรียนรูส้ วนเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนปา 3 องค์ความรูแ
้ ละแหล่งเรียนรูเ้ กียวกับความ
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฐานเรียนรูไ้ ม้ผล ฐานเรียนรู ้ หลากหลายทางชีวภาพ
พืชไร้ดน
ิ ฐานเรียนรูพ
้ ช
ื ทะเลทราย ฐานเรียนรูโ้ ลกแมลง
สวนสมุนไพร การจําลององค์ความรูจ้ ากศูนย์ศก
ึ ษา

การพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดําริ 6 ศูนย์ มาจัด

แสดง นอกจากนี จัดนิทรรศการวันดินโลก และเสวนา
เรือง ลดมลพิษทางดิน เพือผลิตอาหารปลอดภัย และ
ให้บริการหนังสือทีเกียวข้องกับพระราชกรณียกิจ
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ให้บริการศูนย์การเรียนรูท
้ างพฤกษ์ศาสตร์การเกษตร
และความหลากหลายทางชีวภาพบนพืนทีสูง มีการ
พัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้สาํ หรับประชาชน และมี

พรรณไม้จด
ั แสดง 15,214 รายการ และดําเนินการจัด

หาพรรณไม้ทดแทนพรรณไม้เดิม 161 รายการ และได้ร ับ ความร่วมมือกับหน่วยงานนิทรรศการในบันทึกข้อตกลง
พระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดําริ ว่าด้วยการจัดนิทรรศการถาวรเพือสังคมและสิง
โครงการอนุร ักษ์พน
ั ธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระ

แวดล้อม

กุมารี (อพ.สธ.) ระยะที 5 ปที 6 ตามประกาศแต่งตังคณะ

ปรับปรุงนิทรรศการและจัดภูมท
ิ ศ
ั น์สวนองค์กรหน่วยงาน

ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กรรมการดําเนินงานโครงการอนุร ักษ์พน
ั ธุกรรมพืชฯ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง

(องค์การมหาชน) โดยพระราชานุญาต สมเด็จพระ

ภาคี 6 องค์กร ได้แก่ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จํากัด

(มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม (มหาชน) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
บรมราชกุมารี
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)

องค์ความรูแ
้ ละแหล่งเรียนรูเ้ กียวกับศิลปะ

การยกระดับและพัฒนามาตรฐานการให้บริการ

ชุมชน ครอบครัว และการดูแลสุขภาพ

ราชพฤกษ์เพลส ได้ร ับรางวัลมาตรฐานการท่องเทียวไทย

สร้างความสุขและความประทับใจให้กบ
ั ผูร้ ับบริการทีมา

มาตรฐานพักเพือการท่องเทียว ประเภทรีสอร์ท ระดับ 2 ดาว

กิจกรรมและนิทรรศการในระดับท้องถิน

เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้การ

วัฒนธรรม และให้บริการสาธารณะทีเชือมโยง

Thailand Tourism Standard 2019 - 2021 สาขา

เยียมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากการเข้าร่วม

ได้ร ับการรับรองมาตรฐานสถานทีจัดงานจากสํานักงานส่ง

ระดับประเทศ และนานาชาติ ได้แก่ เทศกาลชมสวนฤดู

รับรองมาตรฐาน 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานสถานทีจัดงาน

หนาว "เสนห์ดน
ิ แดนสิบแสนนา" เทศกาลชมสวนฤดูร ้อน ประเทศไทย ประเภทสถานทีจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ ลาน
ราษฎร์รักบาท และประเภทห้องประชุม ได้แก่ ห้องราชพฤกษ์
"งานเทศกาลชมดอกไม้บาน งามวัฒนธรรมล้านนา"
เทศกาลชมสวนฤดูฝน "Garden in the rain" เดินลุยฝน ห้องกัลปพฤกษ์ ห้องสักทอง และห้องทองกวาว ได้ร ับ
ชมสวนสวย และยังมีการส่งเสริมการออกกําลังกาย ให้ รางวัลกินรียอดเยียม (KINNARI GOLD AWARD) สาขา
ประชาชนมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ห่างไกล แหล่งท่องเทียวเพือการเรียนรู ้ ประจําป 2562 รางวัลตรา
สัญลักษณ์ G - Green ระดับดีมาก (G เงิน) พืนทีอุทยาน
โรคภัย เช่น กิจกรรมเดิน - วิง เพือสุขภาพ กิจกรรมส่ง

เสริมการออกกําลังกายเต้นแอโรบิกเพือสุขภาพ เปนต้น หลวงราชพฤกษ์ ทังหมด 486 ไร่ จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กิจกรรมมหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's world) ภายใต้
แนวคิด "Play & Learn...เล่น เรียนรู ้ รักษ์ธรรมชาติ"

การส่งเสริมการเรียนรูแ
้ ละการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทังภายใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสวนนานาชาติ 22
ประเทศ เพือเชือมความสัมพันธ์ แลกเปลียน

ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในอนาคต
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การบริหารและพัฒนาองค์กร
พัฒนาสถาบันให้เปนองค์การแห่งการเรียนรู ้ พัฒนาและยกระดับการปฏิบต
ั ิงานและการปรับปรุงงานให้
มีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเพือรองรับการเปลียนแปลงในอนาคต โดยให้ความสําคัญกับ
การบริการจัดการข้อมูล

และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเชือมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล

สารสนเทศเพือการวางแผนและติดตามประเมินผล การเข้าถึงองค์ความรูข้ องเกษตรกร การสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลียนเรียนรูก
้ ับนานาชาติ

รวมถึงความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบ
ั

บริการและความเชือมันตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทํางานของสถาบัน

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดําเนินงานยกระดับการปฏิบต
ั ง
ิ านและการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน
องค์กร ให้มค
ี ณ
ุ ภาพตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ ะบบราชการ 4.0 มีการ
ทํางานอย่างเปดกว้างและเชือมโยงถึงกัน มีการทํางานโดยยึดประชาชนเปนศูนย์กลาง เปนองค์กรทีมีขด
ี
สมรรถนะสูงและทันสมัย โดยอาศัยปจจัยหลักสําคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน การสร้างนวัตกรรม
และการปรับเข้าสูก
่ ารเปนดิจท
ิ ล
ั นอกจากนี บริหารงานโดยมีการกํากับกิจการทีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
จัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความเสียง รวมทังพัฒนาระบบสารสนเทศเพือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ จัดทํากลยุทธ์เชิงนโยบายเพือสนับสนุนกการดําเนินงานของสถาบัน สนับสนุนนโยบาย
และการติดตามประเมินผล โดยให้หน่วยงานภายนอกสํารวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทีสะท้อนการดําเนินงานของ
สถาบัน เพือนําข้อมูลไปปรับปรุงการดําเนินงาน ทังนี จากการสํารวจความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบ
ั บริการและ
ความเชือมันตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทํางานของสถาบัน อยูท
่ ร้
ี อยละ 87.48 ความพึงพอใจของผูร้ บ
ั
บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อยูท
่ ร้
ี อยละ 86.10
รายงานประจํา ป 2562 (14)

ผลการดําเนินงาน
การเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานต่าง ๆ
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 อยูใ่ นระดับ A ผลคะแนน
รวม 89.14 คะแนน

ด้านการบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบ
มีสว่ นร่วม ได้รบ
ั รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector

Excellence Award) ประจําป 2562 รางวัลแห่ง
เกียรติยศทีมอบให้หน่วยงานทีได้มง
ุ่ มันปฏิบต
ั ิ

รับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวทีเปนมิตรกับ
สิงแวดล้อม (Green Office) ได้รบ
ั รางวัลตรา

สัญลักษณ์ G - Green ระดับดี (G ทองแดง) พืนที
อาคาร 2 สถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง โดยกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

รับรางวัลหน่วยงานทีให้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตพืนฐานและบริการทีรองรับ IPv6 4
ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, และ DNSSEC

โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจท
ิ ล
ั เพือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ

งานจนประสบความสําเร็จมีความเปนเลิศ 3

รางวัล จาก 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาการบริการให้เอือต่อการทํางานของเจ้าหน้าที ได้แก่ (1) ระบบคําขอ
ภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผล ตังงบประมาณและระบบบริหารโครงการและงบ

งาน “การบริการทีเปนเลิศ เปดโอกาสการพัฒนา ประมาณ (2) ระบบติดตามและประเมินผล (3) ระบบแจ้ง
เรืองร้องเรียนออนไลน์ (4) ระบบบริหารจัดการงานด้าน
อย่างยังยืน (โครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบ
โครงการหลวงเพือแก้ปญหาพืนทีเฉพาะ)” สาขา ทรัพยากรมนุษย์ (5) ระบบการติดตามการจัดซือจัดจ้าง
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประเภทสัมฤ (6) ระบบสนับสนุนการเรียนรูอ้ อนไลน์ (E - Learning)
ทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม (Effective Change) และ (7) ระบบฐานข้อมูลสิงก่อสร้าง นอกจากนี ยังให้
ความสําคัญกับการเข้าถึงข้อมูลทีจําเปนได้อย่าง
ระดับดี จาก 2 ผลงาน ได้แก่ 1) “คนสร้างปา”
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพืนที โดย

รวดเร็ว โดยดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านบริหาร

แบบโครงการหลวง

ปรับปรุงเว็บไซต์เพือเผยแพร่และให้บริการข้อมูล

กระบวนการมีสว่ นร่วมโครงการพัฒนาพืนทีสูง
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จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และพัฒนา

สําหรับเจ้าหน้าที เกษตรกรบนพืนทีสูง และประชาชน

ทัวไป สามารถเข้าถึงข้อมูลจําเปน ลดความเหลือมลําด้าน ได้แก่ การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที 62
การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ และเพิมโอกาสการ
ตัดสินใจต่าง ๆ

(CND 62) ณ สาธารณรัฐออสเตรีย และการสัมมนาเชิง

ปฏิบต
ั ก
ิ าร Scaling Alternative Development in the

Mekong: Expert Group Workshop & Field Visit ณ

การพัฒนาบุคลากร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี บุคลากร

ให้ความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

สูงกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงได้ร ับ

Development) เพือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

เชียวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรูและคํ
้
าปรึกษาใน

สถาบันได้แลกเปลียนประสบการณ์การวิจย
ั และพัฒนาพืนที

มนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource

การฝกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ และเชิญผู้

บุคลากร ให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจสถาบัน มีความ

ประเทศไทย

เปนมืออาชีพในการพัฒนาพืนทีสูงตามแบบโครงการ

หลวง มีความรับผิดชอบ ยึดหลักการทํางานแบบบูรณา
การ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทังภายในและภายนอก
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
ให้มส
ี มรรถนะด้านต่าง ๆ ได้แก่ สมรรถนะหลักองค์กร

การวิจย
ั พัฒนา และสมรรถนะหลักบุคลากร สมรรถนะ

ทางการบริหาร และสมรรถนะกลุม
่ งานเสริมสร้างความรู ้
ทักษะ เพือให้บค
ุ ลากรเปนผูม
้ ค
ี วามรูและทั
้
กษะทีสามารถ

ปฏิบต
ั งิ านได้หลายด้าน (Multi - Skill) และหลักสูตรอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับการปฏิบต
ั งิ าน รวม 49 หลักสูตร

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปลียนเรียนรูก
้ บ
ั นานาชาติ

เผยแพร่ผลสําเร็จของโครงการหลวง และพัฒนา

บุคลากรของโครงการหลวงและสถาบัน ในการแลก

เปลียนเรียนรูประสบการณ์
้
ดา้ นพัฒนาการเกษตรบน

พืนทีสูงและการทดแทนพืชเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทังภายในและต่างประเทศ โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่
โครงการหลวงในงาน Food Week Korea 2018 ณ

สาธารณรัฐเกาหลี และดําเนินงานโครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างมูลนิธโิ ครงการหลวงกับต่างประเทศ
ใน 3 ประเทศ ได้แก่ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ไทย - ภูฏาณ โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย -

เมียนมา และโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย -

ลาว ได้เข้าร่วมประชุมด้านการพัฒนาทางเลือกในระดับ
นานาชาติ
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การดําเนินงานระยะต่อไป
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
น้อมนําพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสน
ิ ทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห
่ วั
ทีทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทีทรงพระราชทานไว้เกียวกับการพัฒนาพืนทีสูง เพือให้ชม
ุ ชนบนพืนทีสูงมีรายได้พอ
เพียงต่อการดํารงชีวต
ิ สังคมมีความเข้มแข็ง รักษาวัฒนธรรมของท้องถิน อนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมอย่างยังยืน โดยใช้องค์ความรูแ้ ละนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทํางานพัฒนาพืนทีสูงอย่างมือ

อาชีพ ดําเนินงานสนับสนุนโครงการหลวงให้เปนต้นแบบการพัฒนาพืนทีสูงอย่างยังยืนและขยายผลสําเร็จของ
โครงการหลวงไปสูพ
่ นที
ื สูงอืน

เน้นพัฒนาและบริหารองค์การให้เปนองค์การสมรรถนะสูง ทันสมัย เท่าทันการเปลียนแปลงประเด็นท้าทายต่าง ๆ

ทังด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนําระบบดิจท
ิ ล
ั มาใช้ปรับเปลียน
การทํางาน เพือยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการข้อมูล ยกระดับการบริหารจัดการ ขับเคลือนองค์การ

สูอ
่ งค์การแห่งการเรียนรู ้ และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผูน
้ าํ ในการร่วมปฏิบต
ั ง
ิ านกับสถาบัน เพือให้บรรลุเปา
หมายการให้บริการของหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ี ข
ชุมชนบนพืนทีสูงมีความอยูด
่ ีมส
ุ

ด้วยการวิจย
ั และพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การกํากับดูแลองค์กร
คณะทีปรึกษาพิเศษ

นายจรัลธาดา กรรณสูต
นายอําพน กิตติอําพน

ประธานทีปรึกษา
ทีปรึกษาพิเศษ ผูท
้ รงคุณวุ ฒ ิ

รองศาสตราจารย์ อุ ณารุจ บุญประกอบ

ทีปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา

นายอัชพร จารุจน
ิ ดา

ทีปรึกษาพิเศษ ผูท
้ รงคุณวุ ฒ ิ

ทีปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง
นายปติพงศ์ พึงบุญ ณ อยุธยา

คณะกรรมการสถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง
นางมิงขวัญ วิชยารังสฤษดิ
พลเรือเอก ปวิตร รุจเิ ทศ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ประธานกรรมการสถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืนทีสูง
กรรมการ
กรรมการ

คุณจันทนี ธนรักษ์
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายวิรต
ั น์ ปราบทุกข์

กรรมการผูท
้ รงคุณวุ ฒด
ิ ้านการบริหารจัดการ
กรรมการผูท
้ รงคุณวุ ฒด
ิ ้านบริหารงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายชวลิต ชูขจร
นายดนุชา สินธวานนท์
นางสาวลดาวัลย์ คําภา
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
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กรรมการ
กรรมการผูท
้ รงคุณวุ ฒด
ิ ้านการเกษตร
กรรมการผูท
้ รงคุณวุ ฒด
ิ ้านการพัฒนาสังคม
กรรมการผูท
้ รงคุณวุ ฒด
ิ ้านการอนุรก
ั ษ์และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการผูท
้ รงคุณวุ ฒด
ิ ้านเศรษฐกิจและการตลาด

