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งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร/แผนงาน ปงบประมาณ 2561

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณรายจายประจำป 
จำแนกตามงบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรการวิจัย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู

16%

39%18%

27%



แบบประเมินองคการมหาชนและผูอำนวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ผลการปฏิบัติงาน

สมรรถนะ
สรุปผลประเมิน
ผูอำนวยการสัญญาจาง

ผลการประเมิน
องคกร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย



องคประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการ

ดำเนินงาน
ผลประเมิน
(รายตัวชี้วัด)

สรุปผลประเมิน
(รายองคประกอบ)





ยุทธศาสตรการวิจัย



ดำเนินการวิจัย 44 โครงการหลัก โดยมีสัดสวนของโครงการแตละแผนงาน ดังนี้

การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตร

การวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนา
นวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง

การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอม

การบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญา
และสิทธิชุมชน

การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองคความรู
โครงการหลวง

การวิจัย



1. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
 และคุณภาพของผลิตผลเกษตร

ขาวฮาวขาวเจาดำ 

เนนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อตอยอด

องคความรู จากโครงการหลวง โดยเฉพาะ

องคความรูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดานการผลติพชื

และสัตวใหผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ้น

1. ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิต
ขาวบนพ้ืนที่สูง

โครงการยอยที่ 1 การวิจัยและคัดเลือกพันธุขาว

ทองถิน่บนพืน้ทีส่งูทีม่ศีกัยภาพใหผลผลติสงู หรอืมี

คุณคาทางโภชนาการ สำหรับเพิ่มมูลคา



โครงการยอยที่ 2 การวิจัยและทดสอบเทคโนโลยี

การเขตกรรมท่ีเหมาะสมสำหรบัการปลูกขาวบนพืน้ทีส่งู

โครงการยอยท่ี 3 การศึกษาและคดัเลอืกพนัธุขาวไร

ทองถิน่บนพืน้ท่ีสงูท่ีทนทานแมลงบ่ัว ไมไวตอชวงแสง 

และพนัธุขาวไรทองถิน่ทีม่คีณุภาพพิเศษทางโภชนาการ



2. ชดุโครงการวจิยัและพฒันาการเพาะปลกู
และแปรรูปเฮมพ

โครงการยอยที ่1 การคดัเลอืกและปรบัปรุงพนัธุเฮมพ

การผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ



โครงการยอยท่ี 2 การศึกษาชวงเวลาปลูกเฮมพที่

เหมาะสมสำหรับการผลิตเสนใยเฮมพ

โครงการยอยที ่3 การศกึษาและพฒันากระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพคุณภาพดี

โครงการยอยท่ี 4 การคัดเลือกพนัธุเฮมพสายพนัธุแท

โครงการยอยที่ 5 ศึกษาและพัฒนาชุดตรวจวัด 

THC อยางงาย (THC strip test)



3. ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืช
ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง

โครงการยอยที ่1 ศกึษาระบบการปลูกพชืหมนุเวยีน

ที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และ

ผลผลิตขาวนาบนพ้ืนที่สูง

โครงการยอยที่ 2 ศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลด

การเผาในการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง



โครงการยอยที ่3 การคัดเลอืกพันธุถัว่ขาวทีเ่หมาะสม

สำหรับพื้นที่สูง

โครงการยอยที ่4 การคดัเลอืกพันธุงาหอมท่ีเหมาะสม

สำหรับพื้นที่สูง



4. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ
และพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่ม
คุณภาพกาแฟอราบิกาโครงการหลวง

โครงการยอยที ่1 การรวบรวมและคดัเลอืกสายพนัธุ

กาแฟอราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง

ตัวอยางตนพันธุที่ไดจากการรวบรวมในพ้ืนที่

แปลงทดสอบการเจริญเติบโตของสายพันธุกาแฟ



โครงการยอยท่ี 2 การศึกษาวิธีการปลูกและการ

จดัการสวนทีด่เีพือ่เพ่ิมผลผลิตกาแฟท่ีปลกูในสภาพ

รมเงา

สวนกาแฟปลูกใหมภายใตระบบรมเงา ตนกาแฟอายุ 2 ป



5. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการ เพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผักอินทรียในพื้นที่
โครงการหลวง

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาวิธีการใหนํ้าพรอมน้ํา

หมักชีวภาพในการปลูกคะนาฮองกง และมะเขือเทศ

แปลงกะหล่ำ ปลีหวานที่ศึกษาสูตรปุยหมักอินทรียคุณภาพสูง
ที่สามารถเพ่ิมผลผลิต

แปลงปลูกคะนาฮองกงและมะเขือเทศอินทรียที่ทดสอบวิธี
การใหน้ำ พรอมน้ำ หมักชีวภาพ

โครงการยอยท่ี 2 การศึกษาสูตรปุยหมักอินทรีย

คุณภาพสูงที่สามารถเพ่ิมผลผลิตกะหลํ่าปลีหวาน

อินทรียและถ่ัวแขกอินทรีย



โครงการยอยที่ 3 การศึกษาวิธีการปองกันกำจัด

ดวงน้ํามันในถ่ัวแขกอินทรีย

6. ชุดโครงการเปรียบเทียบพันธุพืชผัก
ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง

 T1 T2 T3 T4 T5

มันญี่ปุนที่ใสปุยในแตละกรรมวิธี

ลักษณะถ่ัวแขกอินทรียที่เก็บเกี่ยวจากแปลงควบคุม (ก.) 
และแปลงที่ครอบดวยมุงตาขาย (ข.)

ก.

ข.



7. โครงการคัดเลือกพันธุพืชผักเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุผักอินทรีย

T1

T4

T5

T3

T2



8. โครงการคดัเลอืกพนัธุกระเทยีมบนพืน้ทีส่งู

ผลผลิตกระเทียมจากแปลงของเกษตรกรบานบราโกร



ใสปุยเคมี
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

ใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย

ใสปุยอินทรีย

9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุน
รับประทานสดบนพื้นที่สูง



การใช GA3 รวมกับการตัดปลายชอ 1/3 ของชอ
ที่ระยะหลังดอกบาน 7 วัน



รูปแบบคางตัว Y สูง 1.5 เมตร และ 2.0 เมตร
หลังคาโรงเรือนเปดปดได

การควั่นตน



10. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เสาวรสหวานปลอดโรค

ลักษณะภายในของผลเสาวรสชุดควบคุม

ผลเสาวรสหวานปลอดโรค



11. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เคพกูสเบอรรี ่ราสพเบอรรี ่และแบลค็เบอรรี่

ลักษณะภายในของผลเสาวรส รหัส SG02-9

ลักษณะภายในของผลเสาวรส รหัส SG09-6



การปลูกลงดิน การปลูกในถุงพลาสติกสีขาว

การปลูกในกระบะ



12. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
พืชตระกูลสมปลอดภัย

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาวิธีการจัดการโรคและ

แมลงศัตรูสมบนพ้ืนที่สูง



โครงการยอยท่ี 2 การทดสอบพันธุสมโอสำหรับ

พืน้ทีส่งู

โครงการยอยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตตน

แมพันธุสมปลอดโรคสำหรับพ้ืนที่สูง

โครงการยอยที่ 4 การศึกษาวิธีการจัดการธาตุ

อาหารสำหรับพืชตระกูลสม



13. ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตไมดอกที่เหมาะสมและสรางอาชีพ
ใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการยอยท่ี 1 การปรับปรุงพันธุเบญจมาศ 

(ไมไวแสง)

โครงการยอยที่ 2 การทดสอบพันธุกุหลาบที่นำเขา

จากตางประเทศในระดับแปลงเกษตรกร

โครงการยอยที่ 3 การผลิตวานสี่ทิศเพื่อตัดดอก

เปนการคา



ดอกวานส่ีทิศแตละกรรมวิธีทดลองของความเขมขนของ 
8-hydroxyquionline sulfate (mg/l) 

รวมกับความเขมขนของ Silver nitrate (mg/l) 
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (น้ำ กลั่น)

การเจริญเติบโตของวานส่ีทิศพันธุ Clown 
ที่มีขนาดเสนรอบวงหัวพันธุตางกัน 5 ขนาด 

หลังปลูก 8 สัปดาห

โครงการยอยที ่4 การศกึษารวบรวมและขยายพนัธุ

บัวดิน

การผาหัวตามกรรมวิธีตางๆ ในบัวดินพันธุสงเสริม 2 พันธุ

ดอกบัวดินที่รวบรวมได 15 พันธุ



14. โครงการวจิยัและพฒันาการปลูกไผ
บนพืน้ทีส่งู



15. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง

โครงการยอยที่ 1 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกร

ลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารท่ีเหมาะสม 

ไดสายพันธุ

โครงการยอยที่ 2 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ สุกร

สายพันธุพื้นเมืองแทและพื้นเมืองลูกผสมเหมยซาน

แมพันธุเหมยซาน

สุกรลูกผสมสามสาย

สุกรลูกผสมสามสาย



โครงการยอยที่ 3 การศึกษาและคนหาเคร่ืองหมาย

ทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบงชี้

เอกลักษณของสุกรสายพันธุโครงการหลวง

โครงการยอยที ่1 การประยกุตใชโปรแกรมฮอรโมน

เพื่อเพิ่มอัตราการใหกำเนิดลูกแกะของแมแกะพันธุ

ขนภายใตสภาพแวดลอมบนพื้นที่สูง

เครื่องหมายพันธุกรรมของสุกร

การใชโปรแกรมการเหน่ียวนำ การเปนสัดในแมแกะ

16.  ชุดโครงการวจิยัและพฒันาการเล้ียง
แพะและแกะขนบนพ้ืนทีส่งู



โครงการยอยที ่2 การพฒันาสตูรอาหารจากวตัถดุบิ

บนพื้นที่สูง สำหรับแพะและแกะขน

การทดสอบอาหารในแพะ

17. โครงการศึกษาวจิยัการผลิตอาหารสัตว
อินทรีย

ทดสอบการปลูกพืชอาหารสัตวอินทรีย

การเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตวอินทรีย



18. โครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพ่ือใช
เปนพลังงานในการผลติกระแสไฟฟาและปมนํ้า
บนพื้นที่สูง

การทำ ทอไบโอแกส

19. โครงการประเมินผลสำเร็จของงาน
พัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตวของมูลนิธิ
โครงการหลวง



20. โครงการศกึษาพนัธุไกพืน้เมอืงบนพืน้ท่ีสงู

ไกพันธุพื้นเมืองบนพื้นที่สูง



21. โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่
เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง

22. ชุดโครงการวจิยัและพฒันาการเลีย้งผึง้
เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้ง

หมูหลุมในคอก

ปุยท่ีไดจากวัสดุรองพื้นคอกหมูหลุม



ผลผลิตพีชท่ีไดจากการผสมเกสรจากผึ้ง
ในแตละกรรมวิธี

ทดสอบลังเล้ียงผ้ึงพันธุแบบยุโรป ไตหวัน 
และแบบใหมประยุกต

การเล้ียงผึ้งโพรงบนพ้ืนที่สูง



23. โครงการวจิยัเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพ
การใหนํา้และปุยแกไมผลสำคญับนพืน้ทีส่งู

24. โครงการศึกษาเพ่ือปรบัปรงุกระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรียของ
โครงการหลวง



การสำ รวจคุณภาพและการสูญเสียของผักอินทรีย
ในแปลงของเกษตรกร

การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพผักอินทรีย



เนนการวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพืช

ทองถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่เปน

แหลงอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง การพัฒนา

ชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่า

และยั่งยืน การฟ นฟูความอุดมสมบูรณของ

สิ่งแวดลอมระดับชุมชนบนพื้นที่สูง การศึกษา

ชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูก

ปาชาวบาน และการศึกษาชนิด/พันธุ  ไม สน

เพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่

โครงการหลวง

1. ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟู
พืชทองถ่ินเพื่อการใชประโยชนของชุมชน
บนพื้นที่สูง

นอยหนาเครือ (Kadsura sp.)

กลุมฟนฟูพืชทองถิ่นบานปาเกี๊ยะนอย

2. การวิจัยเพ่ือฟนฟูและอนุรักษ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟู
และสงเสริมการใชประโยชนเห็ดทองถิ่น
บนพื้นที่สูง



3. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชน
โครงการหลวงเพ่ือเปนชุมชนคารบอนตํ่า
และย่ังยืน

สภาพแวดลอมภายในชุมชนคารบอนต่ำ 
บนพื้นที่สูง

การเพาะปลูกที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม



4. โครงการศึกษาการจัดการขยะและนํ้าเสีย
ของชุมชนบนพื้นที่สูง

สำ รวจประเภทของขยะมูลฝอยจากครัวเรือน



5. โครงการวิจยัเพือ่ฟนฟคูวามอดุมสมบูรณ
ของดินบนพื้นที่สูง

สาธิตการติดตั้งถังดักไขมันอยางงาย
เพื่อบำ บัดคุณภาพน้ำ ทิ้ง





6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและ
 การใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

แผนท่ีแสดงตำ แหนงแมไมศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง



7. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูก
เปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่โครงการ
หลวงวัดจันทร

ไมสนแตละชนิดภายในแปลงปลูกทดสอบขณะมีอายุ 1 ป
ก. สนสามใบ ข. สนคาริเบีย ค.สนโอคารปา ง. สนสองใบ จ. สนเทคูนูมาน่ี



8. โครงการศึกษาฟนฟูและใชประโยชน
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใต
กระบวนการมสีวนรวมของชมุชนวัดจนัทร

ติดปายช่ือตนไมพื้นที่แหลงเรียนรู

แผนที่แสดงจุดดำ เนินกิจกรรมในตำ บลบานจันทร 
อำ เภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม



เนนศกึษารวบรวมและตอยอดภมูปิญญา
ทองถิน่จากพืชสมนุไพรและยาพ้ืนบาน การวิจยั
และพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑ
สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง 
และการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑตอยอดจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง

1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร
 และยาพื้นบานบนพื้นที่สูง

โครงการยอยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ

ภมูปิญญาและการใชประโยชนสมนุไพรของชมุชนบน

พืน้ทีส่งู สำหรบัอนรุกัษ รักษาสุขภาพ และเสรมิสราง

อาชีพ

3. การวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 
 และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลาย
 ทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง



โครงการยอยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ

ภมูปิญญาและการใชประโยชนสมนุไพรของชมุชนบน

พืน้ท่ีสงู สำหรับอนรุกัษ รักษาสุขภาพ และเสรมิสราง

อาชีพ

การวิจัยตอยอดผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจากสมุนไพรทองถิ่น
และยาพื้นบาน

ชุมชนบนพ้ืนที่สูงรวมดำ เนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ



2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง

แปลงทดสอบกับดักสารดึงดูดเพล้ียไฟของเบญจมาศ

ตัวอยางดิน



3. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
จากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

โครงการยอยท่ี 1 การวิจัยและพัฒนาตอยอด

ตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจัยเพื่อนำไปสูการใช

ประโยชนระดับชุมชนและเชิงพาณิชย



โครงการยอยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ตนแบบสำหรับแมและเด็ก

โครงการยอยท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาตนแบบ

ผลติภณัฑเพื่อสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ

โครงการยอยท่ี 4 การวิจัยและพัฒนาตนแบบ

ผลติภณัฑเวชสำอางบำรุงผิวหนาสำหรับกลางคืน



โครงการยอยที่ 5 การศึกษาคุณลักษณะทาง

เภสัชเวช และขอกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 

และสารสกดัพชืทองถิน่บนพ้ืนทีส่งูทีใ่ชในผลติภณัฑ

เวชสำอางของมูลนิธิโครงการหลวง

โครงการยอยที ่6 การวิจยัและพฒันาผลติภณัฑเวช

สำอางนาโนสำหรับเสนผม



โครงการยอยท่ี 2 การศกึษาวิธกีารบำรุงดนิทีเ่หมาะสม

กับการจัดการแปลงกาแฟอราบิกาในระบบอินทรีย

4. การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง
 และการทดสอบองคความรูโครงการหลวง

โครงการยอยที ่1 การศกึษาวธิกีารจดัการแมลงศตัรู

พชืแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมผลผลติขาวนาบนพืน้ท่ีสงู

การสำ รวจและบันทึกประชากรแมลงศัตรูธรรมชาติ
และแมลงศัตรูขาวนา

การจัดทำ ปุยหมักเพื่อเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดิน

1. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบ
มีสวนรวมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน



โครงการยอยที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยีการปลูก

พืชทางเลือกเพื่อสรางรายไดที่เหมาะสมกับพื้นที่

2. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตร
 แบบมีสวนรวมในชุมชนที่ปลูก
 ขาวไร-ขาวโพด

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อ

ทดแทนการปลูกขาวโพดเลีย้งสัตวในโครงการพฒันา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคำ

การปลูกทดสอบชนิดพืชผักทางเลือกหลังนา ระบบปลูกไมผลบนพ้ืนท่ีลาดชันรวมกับระบบอนุรักษดินและน้ำ 



โครงการยอยที่ 2 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อ

เสรมิสรางความมัน่คงดานอาหารในโครงการพฒันา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง

การทดสอบวิธีการจัดการแมลงศัตรูมันเทศญี่ปุนหลังนา

แปลงที่มีการเล้ียงปลารวมในระบบขาวนา



3. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมี
สวนรวมในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง

การวิเคราะหระบบเกษตรของทองถิ่นรวมกับเกษตรกร

สังคมและมนุษย

นอกภาคการเกษตร

ทรัพยากร

การเกษตร

โครงสรางพ้ืนฐาน

องคกร

ทุนการดำรงชีพ

บานพะเบี้ยวและบานกออึ



คุณสมบัติระบบเกษตร

ผลิตภาพ

ความยั่งยืน

เสถียรภาพเสมอภาค



4. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมี
สวนรวมในชุมชนปาเมี่ยง

การทดสอบวิธีการปลูกฟกทองญี่ปุนแบบจัดเถา

5. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมี
สวนรวมในพื้นที่เฉพาะ



การทดสอบปลูกพืชผักราคาสูงในเทศกาลกินเจ การทดสอบปลูกไมผลรวมกับขาวโพดเหลื่อมถั่ว



5. การวิจัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
 ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

1. โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง



2. โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพ
ภมูอิากาศทีม่ตีอผลติผลของไมผลบนพืน้ท่ีสงู

ภูมิสังคม ชุมชน สิง่ทีค่วรดำเนนิการตอเนือ่ง



3. โครงการทดสอบระบบฐานขอมลูกาลอากาศ
ในโครงการพฒันาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง



4. โครงการศกึษาระดับการพัฒนาของชมุชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

ขั้นการพัฒนาชุมชน
ชุดตัวบงชี้คุณลักษณะชุมชนที่พึงประสงคตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
คาคะแนน



แผนภูมิแสดงความสอดคลองของชุดตัวบงชี้กับ SDGs



1. การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
จากผลงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง

6. การบริหารจัดการและการจัดการ
 ทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน



2. การจัดการองคความรูงานวิจัย

ภาพกิจกรรมเผยแพรองคความรูในกิจกรรม
ตลาดนัดชาวดอย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ



3. โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน



ป จำนวน

โครงการ

หลัก

จำนวน

โครงการ

ยอย

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ ทำเอง ใหทุน

4. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจาก
การนำผลงานไปใชประโยชน

การประเมินผลกระทบจากการนำ ผลงานไปใชประโยชน



5. การกำกับติดตามงานวิจัย



โครงการวิจัย

สรุปผลผลิตที่สำคัญจากการดำเนินงานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการวิจัย



โครงการวิจัย



โครงการวิจัย



โครงการวิจัย



โครงการวิจัย



โครงการวิจัย





ยุทธศาสตร
การสนับสนุนงานโครงการหลวง

และพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง



ที่มา : ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561



เปาหมายการใหบริการที่สำคัญ หนวยนับ เปาหมาย ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามเปาหมายการใหบริการที่สำคัญ



กราฟแสดงจำ นวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง
ทั้งหมด 99,948 คน

กราฟแสดงรายไดของเกษตรกรที่เกิดข้ึนจากการถายทอดองคความรูและมีการนำ ไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ
ทั้งหมด 318,065,878 ลานบาท

9,981 คน (10%)

2,979 คน (3%)

2,383 คน (3%)

223 คน (0%)
1,370 คน (10%)

28,237 คน (28%)

54,776 คน (55%)

 แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง

 แผนงานถายทอดองคความรูโครงการหลวง

 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษน้ำ เพื่อแมของแผนดิน"

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการตลาดและสถาบันเกษตรกร

 ตลาดภายในชุมชน  ตลาดโครงการหลวง

 ตลาดพอคาทองถิ่น  อุทยานหลวงฯ

 ตลาดขอตกลง  บริโภค

49,855,328 บาท (16%)

2,498,818 บาท (1%)

42,136,836 บาท (13%)

50,001,606 บาท (16%)

124,984,799 บาท (39%)

48,588,492 บาท (15%)

 โครงการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหา

 พื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง



การดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)



2. การพัฒนาสถาบันเกษตรกร

3. ตลาดสินคาเกษตร



การศึกษาดูงาน

จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ

การพัฒนาและการถายทอด
เทคโนโลยีและการเรียนรู

การพัฒนาอาชีพและการสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน

การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

1.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและ
การถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู

1.1.1 ไมดอก

1. งานสนับสนุนงานโครงการหลวง

แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวงไดมุงเนนสนับสนุนศูนย
พัฒนาโครงการหลวงใหเปนตนแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม โดยศูนยพัฒนาโครงการหลวง 39 
แหง ตั้งอยูในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน 
พะเยา ลำพูน และตาก ดำเนินงานทั้งหมด 8 โครงการหลัก

ผลงานเดน



1.1.2 ไมผล

กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไมผล ติดตามใหคำ ปรึกษาแนะนำ 

การสนับสนุนการจัดทำ แปลงสาธิตเพ่ือการเรียนรู การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากกรมวิชาการเกษตร

1.1.3 ผักอินทรีย



1.1.4 พืชผักและสมุนไพร

1.1.5 ชาและกาแฟอราบิกา
แปลงเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรของเกษตรกร

แปลงเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรของศูนยพัฒนา
โครงการหลวง

ศึกษาดูงานกาแฟ การอบรมเจาหนาที่



1.1.6 เลี้ยงสัตวและประมง 1.1.7 การสนับสนุนโครงการปาชาวบาน

ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษทรัพยากร-

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ฝกอบรมวิธีการใชประโยชนจากไมปาชาวบาน

อบรมวิธีการจัดการสวนปาตามหลักวิชาการปาไม



1.1.8 การปรับปรุงบำรุงดินบนพ้ืนที่สูง

จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเรื่องการปรับปรุงบำ รุงดินการทำ ปุยหมัก

1.1.9 พืชไรบนพ้ืนที่สูง



1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการในศูนยเรียนรูโครงการหลวง

1.2 โครงการสงเสริมลดการใชสารเคมี

รณรงคการจัดการขยะ

อบรมและศึกษาดูงาน

การตรวจหาสารเคมีตกคางในกระแสเลือด



1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

สนับสนุนการออม

1.4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง



1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
บนพื้นที่สูง

1.6 โครงการฟนฟูและอนุรักษงาน
หัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง

เตรียมความพรอมยุวเกษตรกรโครงการหลวง
เพื่อเปนเพื่อนรวมงานที่ดีของศูนยพัฒนาโครงการหลวง

ในอนาคต

การรวบรวมงานลวดลายและภูมิปญญาด้ังเดิม
ดานงานหัตถกรรมของชนเผาที่ใกลสูญหาย

ผลิตภัณฑหัตถกรรม



1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการจัดการดานการทองเที่ยวเพื่อเปน
แหลงเรียนรู

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย

แนะนำ แหลงทองเที่ยวแกสื่อมวลชนและผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยว



มิติดานรายได มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม

ผลงานเดน

2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

แผนงานประกอบดวยโครงการพฒันาพืน้ที่

สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 33 แหง และ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

เพื่อแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน จำนวน 

11 แหง มุงเนนการสงเสริมใหชุมชนสามารถ

เชื่อมโยงกับองคความรูโครงการหลวงและงาน

วิจัย สามารถนำองคความรูไปใชพัฒนาชุมชนได

อยางสอดคลองกบัภมูสิงัคมของชมุชน สงเสรมิ

ชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนาพื้นที่สูง

อยางยั่งยืน สรางผูนำชุมชนและผูนำเกษตรกร 

พัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งของชุมชน 

พฒันาระบบโลจสิตกิส การสือ่สาร และการตลาด 

รวมไปถึงอนุรักษ ฟ  นฟูสิ่ งแวดล อม โดย

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

2. งานพัฒนาพื้นที่สูง
 แบบโครงการหลวง



ตารางแสดงการสงเสริมอาชพีภาคการเกษตรกรรม

ประเภท พื้นที่สงเสริม
เกษตรกร

(คน)

2.1.1 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู

ตรวจวิเคราะหสารตกคางในผลผลิต

โรงเรือนปลูกพริกหวาน

การเล้ียงไก



ประเภท จำนวนกลุม จำนวนสมาชิก (ราย) เงินทุนดำเนินงาน (บาท)

2.1.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

การพัฒนาดานการตลาด

งานจักสาน

การทอผาลายชนเผา

งานหัตถกรรม



2.1.3 การฟนฟแูละอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิและ

การควบคมุเขตการใชทีด่นิโดยกระบวนการมีสวนรวม



ประชุมวางแผนการใชประโยชนที่ดิน โครงการปลูกปาชาวบาน

ตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำ 

กิจกรรมปลูกหญาแฝก ตรวจวิเคราะหสารตกคางในผลผลิต



2.1.4 การพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานทีจ่ำเปนตอการ

ดำรงชีพ

ระบบกักเก็บน้ำ ฝายพรอมระบบสงน้ำ 

ประชุมรวมกับหนวยงานรวมบูรณาการ

2.1.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ



2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาการปลูกฝน
อยางย่ังยืน

มิติดานรายได มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม

2.2.1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด

ผลงานเดน



2.2.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

การพัฒนาสังคม

2.2.3 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนการปลูกเสาวรส

สนับสนุนพันธุหมู

สงเสริมกลุมหัตถกรรม

สงเสริมการเรียนรูรวมกับหนวยงาน





โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน 

ดำเนินงานภายใตแผนแมบทโครงการรักษนํ้าเพ่ือ

พระแมของแผนดนิ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 

มกราคม 2560 โดยมีกรอบงบประมาณของแผน

รวมทั้งสิ้น 1,199,736,000 บาท ดำเนินงานใน 

11 แหง มีเปาหมายของการพัฒนาครอบคลุม 

129 กลุมบาน 10 อำเภอ ของ 7 จังหวัด คือ 

แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม นาน อุตรดิตถ 

3. การสนับสนุนโครงการรักษนํ้า
 เพื่อพระแมของแผนดิน

ผลงานเดน

มิติดานรายได มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม

พิษณุโลก และเลย สถาบันดำเนินการพัฒนากลุม

เปาหมายภายใต 3 ยุทธศาสตร โดยเนนการ

สนับสนุนการดำเนินงานประสานงานการประชุม

คณะกรรมการ การบริหารงานเชิงบรูณาการ กำกับ

ตดิตามงาน และจดักจิกรรมเพือ่สงเสรมิความเปน

อยูของชมุชนบนพืน้ทีส่งู เชน กจิกรรมสงเสรมิการ

อนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรม

สงเสรมิและพัฒนาอาชีพ และการจัดทำฐานขอมูล

การใชประโยชนที่ดินรายแปลง

สัญลักษณ

 โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน

 ขอบเขตจังหวัด

 พื้นที่สูงเกิน 500 เมตร



3.1 การพฒันาและอนรุกัษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

3.2 การสงเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

3.3 การเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ



4. งานถายทอดองคความรู
 โครงการหลวง

ดำเนนิงานในระยะที ่4 (2561-2564) โดย

มีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ ศศช.

ทัว่ประเทศ 785 ศศช. ใน 14 จังหวดั 72 อำเภอ 

โดยเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมูลนิธิ

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

(องคการมหาชน) และสำนักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

แบงการทำงานเปน 3 รูปแบบ ไดแก

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

4.1 การถายทอดและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูองคความรูโครงการหลวง



4.2 การเรยีนรูองคความรูโครงการหลวง
ไปสูการปฏบิตัิ

4.3 การถายทอดและพัฒนาเครือขาย
การเรียนรู

4.4 การประสานงานบูรณาการและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ



5.1 โครงการจัดการองคความรูงานพฒันา

5. งานบริหารจัดการ



5.2 โครงการบูรณาการงานพัฒนา
กับหนวยงานภายนอก



ยุทธศาสตร
การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ

เปนแหลงเรียนรู





1.1 การพัฒนาและดูแลแหลงเรียนรู
โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร

1.1.1 ประตมิากรรมทีส่ือ่ถึงพระราชกรณยีกจิของ

บูรพมหากษัตริยไทย

1.1.2 นิทรรศการบัวบาทยาตรา

1. งานวิชาการและการเรียนรู

1.1.3 นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทย

ตราบนิจนิรันดร



1.1.4 นิทรรศการจัดแสดงองคความรูศูนยศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.1.5 นิทรรศการเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ 

คือไทยใตรมพระบารมี (ภายในอาคาร)

1.1.6 งานบริการศูนยขอมูล



1.1.7 งานพัฒนาและดูแลฐานเรียนรู

1.1.8 งานจัดการขยะเพื่อผลิตปุยอินทรีย



1.2 การรวบรวมพรรณไมและจดัทำฐานขอมลู

1.2.1 การรวบรวมพรรณไม

1.2.2 การอนุบาลและเพาะขยายพรรณไม

1.2.3 งานฐานขอมูลพรรณไม

1.2.4 งานติดตั้งปายชื่อพรรณไม



1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
ใหบริการวิชาการ

1.3.1 งานบริการวิชาการ

1.3.2 การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู



1.3.3 การเผยแพรความรูดานการเกษตรและความ

หลากหลายทางชวีภาพตามองคความรูทีอ่ทุยานหลวง

ราชพฤกษมี

1.3.4 โครงการมัคคเุทศกนอย (RPR Ambassador)

1.3.5 โครงการบมเพาะเกษตรกรนอยหัวใจสีเขียว



1.3.6 การพฒันากระบวนการและการถายทอดความรู

พระราชกรณียกิจ พรรณไม และความ หลากหลาย

ทางชีวภาพ

1.3.7 กจิกรรมเสวนา เรือ่ง “นำปทมุมาสูตลาดโลก”



1.4 การสรางเครือขายความรวมมือ
 ทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ



2.1 การประชาสัมพันธองคกร กิจกรรม 
และการใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ

2.2 การประชาสัมพันธกับสื่อภายนอก

2.3 การจัดกิจกรรมนอมรำลึกถึง
พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร

2. งานการตลาดและกิจกรรม



จัดแสดงดอกดาวเรือง

จัดแสดง “ดอกดารารัตน หรือดอกแดฟโฟดิว”





2.4 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร

2.5 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 



2.6 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว



2.7 การจดักิจกรรมพเิศษชวงเทศกาลสำคัญ





2.8 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตสำนึก
รักสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเพื่อสังคม



2.9 การสรางเครือขายความรวมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน







2.10  การสรางรายไดใหเกษตรกร
บนพื้นที่สูง

2.11  การตลาดและหารายได 



อุทยานหลวงราชพฤกษ ดำเนินงานพัฒนา

สวนโดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการ

ผลัดเปลี่ยนพรรณไมตามฤดูกาลใหมีความ

สวยงาม ดูแลสวนและพื้นที่ใหสะอาด เรียบรอย 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความรมร่ืน เพ่ือใหสวนมี

ความยั่งยืน ลดคาใชจาย และพัฒนาพื้นที่ใหมี

ความนาสนใจ เปนจุดดึงดูดความสนใจของนัก

ทองเท่ียว ทัง้ยังมกีารรวบรวมพรรณไมเพือ่เพิม่

ความหลากหลาย ใหเปนแหลงเรียนรูดานความ

หลากหลายของพรรณพืช สรปุผลการดำเนนิงาน

ไดดังนี้

3.1 งานปรับปรุงภูมิทัศนและจัดแสดง
พรรณไม 

3. งานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน

3.2 การปรับเปลี่ยนพรรณไมและการ
จัดภูมิทัศนบริเวณเรือนไมดอก



3.3 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนกลวยไม 

3.4 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนนานาชาติ

3.5 งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต



อุทยานหลวงราชพฤกษ   พัฒนาและ

ปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐานสำหรบัใหบริการทีเ่ปน

มาตรฐาน ทัง้ในสวนของการบริการนกัทองเท่ียว

และการเชาพืน้ที ่โดยคำนึงถงึความปลอดภยัและ

การใหบริการที่ดีแกของนักทองเท่ียวมาเปน

อันดับแรก งานพัฒนาและปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานที่ดำเนินการแลวเสร็จ ประกอบดวย

4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและการบริหารจัดการนํ้า

4.2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวและ
หารายได

4.3 งานปรับปรุงซอมแซมราชพฤกษเพลซ
และอาคารใกลเคียงเพื่อใชประโยชน

4. งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



4.4 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสงเสริม
การออกกำลงักายและการบรหิารลานจอดรถ
เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูเขารับบริการ



จากการดำเนินงานที่ผานมา อุทยานหลวง

ราชพฤกษมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเปนลำดับ 

ดังจะเห็นไดจากจำนวนผูเขาชมอุทยานหลวง

ราชพฤกษ รายไดจากการดำเนนิงานของอทุยาน

หลวงราชพฤกษ จำนวนผูเขารับการเรียนรู และ

รอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวง

ราชพฤกษที่เพิ่มขึ้นในแตละป ดังแสดงตอไปนี้

5. สถิติจำนวนผูเขาชม รายไดจากการดำเนินงาน 

 และรอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ

5.3 รอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

5.2 รายไดจากการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

5.1 จำนวนผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

809,820 คน
ป พ.ศ.2559

877,233 คน
ป พ.ศ.2560

880,796 คน
ป พ.ศ.2561

8.32% 0.40%

รอยละ 88.12
ป พ.ศ.2559

รอยละ 85.02
ป พ.ศ.2559

รอยละ 84.60
ป พ.ศ.2559

43,445,280.58 บาท
ป พ.ศ.2559

62,344,362.73 บาท
ป พ.ศ.2560

63,351,419.95 บาท
ป พ.ศ.2561

43.50% 1.62%





ยุทธศาสตร
การบริหารและพัฒนาองคกร



การบริหารและพัฒนาองคกร



1.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.  การบริหารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากร



ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรมแผนงานบริหารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากร

แผนการ
ดำเนินงาน กิจกรรม กลุมเปาหมาย

แผน ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย งบ
ประมาณ

หลักสูตร/
ครั้ง/คน

การใชจาย
เงิน



แผนการ
ดำเนินงาน กิจกรรม กลุมเปาหมาย

แผน ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย งบ
ประมาณ

หลักสูตร/
ครั้ง/คน

การใชจาย
เงิน



แผนการ
ดำเนินงาน กิจกรรม กลุมเปาหมาย

แผน ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย งบ
ประมาณ

หลักสูตร/
ครั้ง/คน

การใชจาย
เงิน



การศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
โดยใชเกณฑ TQA และสัมมนาจัดทำ แผนการดำ เนินงานตามแนวทาง TQA 

และแผนพัฒนาองคกรแบบกาวกระโดด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการบูรณาการงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
การเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางโครงการหลวง

อบรม หลักสูตร ขอกำ หนดมาตรฐานระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
(Green Standard)

โครงการจัดการจัดทำ พจนานุกรม
สมรรถนะดานการบริหารและสมรรถนะกลุมงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรค
เพื่อพัฒนาองคกร (Creative Thinking)

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางการบูรณาการงานของ สวพส. อบรม เร่ืองธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริต
และผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงาน



3.1 สำนักอำนวยการ

สารคดีสั้น จำนวน 20 เรื่อง

3.  การพัฒนาระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ



สวพส. จัดงานสัมมนาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องการวิจัย
และพัฒนาชุมชนคารบอนต่ำ  พรอมทั้งมีพิธีลงนาม Record 

of Discussion on Technical Cooperation

สพวส. ไดจัดวันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
เรื่อง การเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารของชุมชน



สวพส. ไดรวมจัดนิทรรศการถายทอดความรู และเสนอผลการดำ เนินงาน
ของโครงการในพ้ืนที่อำ เภอแมแจม ในงาน 

“Kick Off จากแผนสูการขับเคลื่อน แมแจมโมเดลพลัส”

สวพส. จัดงาน “12 ป สืบสานการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางยั่งยืน”

จิสดา จับมือกับ สวพส. เปดสวนอัศจรรยสีสันแหงดาวอังคาร 
(Amazing Mars Garden)

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)



รายการ
จำนวน
(ฉบับ)

จำนวนเงิน
(บาท)



3.2 หนวยตรวจสอบภายใน 



3.3 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตาม
ประเมินผล

เกษตรกรที่ปลูกพืชผักเขารวมประชุม 
ณ บริเวณแปลงสาธิต 70 ไร



กลุมเกษตรกร n

องคความรูที่ได
รับการถายทอด
หรือสงเสริม

กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ใหบริการ

เจาหนาที่
ผูใหบริการ

สิ่งอำนวย
ความสะดวก

รวม

คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ

กลุมของผูรับ
บริการ n

องคความรูที่ได
รับการถายทอด
หรือสงเสริม

กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ใหบริการ

เจาหนาที่
ผูใหบริการ

สิ่งอำนวย
ความสะดวก

รวม

คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ



กลุมตัวอยาง n
ธรรมาภิบาล

การปองกันการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

รวม

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ การแปลผล



รูปแบบการจัดทำแผนการดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในระดับพ้ืนที่



4.  การพัฒนาเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการส่ือสาร

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร โดยใหความสำคัญกับการเชื่อมโยง

และการใชประโยชนจากขอมลูสารสนเทศ ไดพฒันา

โครงสรางพ้ืนฐานระบบคอมพวิเตอรและเครอืขาย

คอมพิวเตอรพัฒนาฐานขอมูลองคความรูดาน

การเกษตรบนพืน้ทีส่งู ระบบเพือ่การวางแผนและ

พัฒนาพื้นที่สูง เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูล

รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ (e–Research Report) 

ฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะห

ขอมูลอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะหพืชทางเลือก

ตามศักยภาพของพื้นที่ วิเคราะหพื้นที่ เสี่ยง

ภยัแลง วเิคราะหบรหิารจัดการนํา้เพือ่ใหเหมาะสม

กบัศกัยภาพของพืน้ที ่รวมถงึการจดัการความรู

เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง เพ่ือการบริหารจัดการ

งานสถาบันใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้ โดยการดำเนนิงาน 

4 โครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
คอมพิวเตอร



4.2 โครงการพฒันาระบบการจัดการความรู
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่สูง





4.3 โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการสำนักงาน (MIS)



4.4 โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพือ่การวางแผนและพฒันาพ้ืนทีส่งู









มีวัตถุประสงค  เพื่อ เผยแพร พระมหา

กรณุาธคิณุ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เกีย่วกบัผลสำเรจ็

ของโครงการหลวงในการพัฒนาทดแทนการปลกู

พืชเสพติดและการพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูง

อยางยั่งยืน และพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร ในการสืบสาน รักษา และตอยอดงาน

โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำร ิรวมท้ัง ประชาสมัพันธกระบวนการผลติ

สนิคาและผลติภณัฑคณุภาพของโครงการหลวง 

ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย ใหเปนทีรู่จกัและ

ยอมรับในตลาดตางประเทศ ตลอดจน พัฒนา

ความรวมมอืทางวชิาการกบันานาชาต ิและสงเสริม

ใหบุคลากรและเกษตรกรของมูลนิธิโครงการ

หลวงและสถาบัน ไดมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูน

ประสบการณ ความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ และ

การปฏบิตังิานดานการวจิยัและพัฒนาการเกษตร

รวมกับนานาประเทศ

5. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจัย

 และพัฒนากับนานาชาติ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ในปงบประมาณ 2561

1. ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ

1.1 โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน

การจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการทำ เกษตรตามแนวทางโครงการหลวงใหแกคณะเจาหนาที่โครงการหลวงภูฏาน



1.2 โครงการความรวมมอืทางวชิาการไทย-เมยีนมา

การประชุมหารือกับผูแทน UNODC ประจำ เมียนมา 
และติดตามความกาวหนาการปลูกผักในโรงเรือน

ตามแนวทางโครงการหลวง ณ พื้นที่เมืองตองยี รัฐฉาน 
ประเทศเมียนมา

2. การเผยแพรงานโครงการหลวง
ในตางประเทศ

2.1 การจัดนิทรรศการเผยแพรโครงการหลวง

ในตางประเทศ

งานเผยแพรโครงการหลวงในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 
ณ นครโอซากา ประเทศญ่ีปุน



2.2 การเขารวมประชุมดานการพัฒนาทางเลือกใน

ระดับนานาชาติ

3. การเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการกับตางประเทศ



4. การกำกับและประสานงานโครงการ

การถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณและความรูที่ไดรับจากการ

ไปศึกษาดูงานตางประเทศของ

ผูนำ เกษตรกร



ภาคผนวก
รายงานการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561



สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน



สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)

งบกระแสเงินสด



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบกระแสเงินสด



หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป

วัตถุประสงค

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทำงบการเงิน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม



หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ







หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น



หมายเหตุ 8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

หมายเหตุ 10 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน



หมายเหตุ 11 สินทรัพยไมมีตัวตน

หมายเหตุ 12 เจาหนี้การคา

หมายเหตุ 13 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

หมายเหตุ 14 เจาหนี้อื่นระยะสั้น



หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 17 ภาระผูกพัน



หมายเหตุ 18 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

หมายเหตุ 19 รายไดอื่น



หมายเหตุ 20 คาใชจายบุคลากร

หมายเหตุ 21 คาใชสอย



หมายเหตุ 22 คาวัสดุ

หมายเหตุ 23 คาสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 24 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย



หมายเหตุ 25 คาใชจายอื่น

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการวิเคราะหงบการเงิน





การกำกับดูแลองคกร

ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

นายอำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อายุ : 63 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

ประธานกรรมการ

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง



พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
กรรมการ
อายุ : 62 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

นายดนุชา สินธวานนท
กรรมการ
อายุ : 57 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

กรรมการโดยตำแหนง



นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ
อายุ : 57 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ
กรรมการ
อายุ : 60 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 



นายวิจารย สิมาฉายา
กรรมการ
อายุ : 59 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการ 
หรือกฎหมาย
อายุ : 65 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ



นายสุทัศน ปลื้มปญญา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อายุ : 69 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม
อายุ : 61 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :



รองศาสตราจารยอณุารจุ บญุประกอบ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร
อายุ : 55 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

นางสาวรุจิรา ริมผดี
กรรมการและเลขานุการ
อายุ : 64 ป

วุฒิการศึกษา : 

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

กรรมการและเลขานุการ



การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ วันประชุม
รอยละของกรรมการ

ที่เขารวมประชุม

รวมรอยละ 96.21



ผูบรหิารสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน)

นางสาวรุจิรา ริมผดี 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง

นายวิรัตน ปราบทุกข 
รองผูอำนวยการสถาบัน ดานการพัฒนา

รักษาการผูอำนวยการสำนักพัฒนา

นางเสาวนิตย พงษประไพ 
ที่ปรึกษาดานแผนงานและตางประเทศ

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ 
ที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

ดร.ทินรัตน พิทักษพงศเจริญ 
รองผูอำนวยการสถาบัน ดานบริหารจัดการ

รกัษาการผูอำนวยการสำนกัยทุธศาสตรและแผน



นายวิรัช พูนทรัพย 
ทีป่รกึษาดานยทุธศาสตรและการบริหารจดัการองคกร

ดร.เพชรดา อยูสุข 
ผูอำนวยการสำนักวิจัย

ดร.เมธี พยอมยงค 
ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ

นายภูธาดล ธีรอธิยุต 
รองผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล 
ผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง 
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน



คณะกรรมการตรวจสอบ

1. องคประกอบ

2. อำนาจหนาที่



คณะอนุกรรมการตางๆ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

1) องคประกอบ

2. อำนาจหนาที่



คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

1. องคประกอบ

2. อำนาจหนาที่

คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ

1. องคประกอบ



2. อำนาจหนาที่

คณะอนุกรรมการโครงสรางและพัฒนาบุคลากร

1. องคประกอบ

2. อำนาจหนาที่



คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
1. องคประกอบ

2. อำนาจหนาที่

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานพัฒนาองคความรูและเผยแพรพระราชกรณียกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย

1. องคประกอบ

2. อำนาจหนาที่


