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ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (สวพส.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ขับเคลื่อนการท างานด้วย “การพัฒนาพ้ืนที่
สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง” อันเป็นโครงการต้นแบบของการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับพ้ืนที่สูง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงริเริ่ม โดยการจัดต้ังโครงการหลวงขึ้น ต้ังแต่ พ.ศ. 2512 มีเป้าหมายเพ่ือมนุษยธรรม ช่วยชาวเขา ช่วยชาว
เรา ช่วยชาวโลก ปัจจุบัน สวพส. ด าเนินการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งของ
คนและชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ต่อ
การด ารงชีพ ภายใต้การกระบวนการมีส่วนร่วมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความอยู่ ดีมีสุข มีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา
งานโครงการหลวงเพ่ือให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 2) ขยายผล
ความส าเร็จงานโครงการหลวงเพ่ือพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามแนวทาง
โครงการหลวง และ 3) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ทางการเกษตร พระราช
กรณียกิจ ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรม และการให้บริการสังคม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สวพส. เน้นวิจัยและพัฒนาให้คนและชุมชนบนพ้ืนที่สูงอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุล
ทุกมิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่
พระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย์ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภา พ 
รวมถึงจัดเตรียมมาตรการและแผนรองรับการด าเนินงานของ สวสพ. ให้สามารถด าเนินงานได้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และภัยแล้งบนพ้ืนที่สูง โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จากรัฐบาล จ านวน 443.9229 ล้านบาท ส าหรับด าเนินงานตาม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภา คทาง
สังคม และแผนงานบุคลากรภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม จ านวน 44 ล้านบาท ส าหรับด าเนินการตามแผนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ใน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) มีผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมผูก พัน 
เป็นเงิน 268.5077 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.03 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการด าเนินงานคิด เป็น
ร้อยละ 47.55 ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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1. ระบบตลาดน าการผลิต วิเคราะห์โอกาสด้านการตลาดและสถานการณ์การแข่งขันราย พืช 
รวมถึงเพ่ิมเครือข่ายตลาดใหม่ และพัฒนาช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรบนพ้ืนที่ สูง
จ าหน่ายผ่านตลาดโครงการหลวง ตลาดข้อตกลง ตลาดท้องถิ่น ตลาดอุทยานหลวงร าช
พฤกษ์ และตลาดออนไลน์ เกษตรกรมีรายได้และมูลค่าการบริโภค รวม 250.03 ล้านบาท 
พัฒนาเกษตรกรและยกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ทั้งหมด 862 
ราย แบ่งเป็นเกษตรกรที่พัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 459 ราย และเกษตรกรที่ก า ลัง
พัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 403 ราย และด าเนินการยกระดับเกษตรกรต้นแบบที่ท า
การเกษตรแบบด้ังเดิมที่ไปสู่การท าเกษตรแบบสร้างมูลค่า 220 ราย นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยง
สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือการกระจายสินค้าและพัฒนา
สถาบันเกษตรกรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกร จ านวน  98 กลุ่ม 
สมาชิก 3,046 ราย เงินทุนด าเนินงาน 21.65 ล้านบาท  

กลยุทธ์ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
(ร้อยละ) 

การสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง 56.87 47.77 

การขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 

51.60 53.82 

การพัฒนาและบริหารองค์กร 56.17 41.04 

รวม 55.03 47.55 

 

มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการของ สวพส. ในรอบ 6 เดือน ดังนี้ 

 
การด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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4. การส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่าด้วยร ะบบ
การเกษตรปลอดภัยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างทางเลือกและความม่ังคงด้านอา ชีพ 
โดยน าองค์ความรู้จากการวิจัยทั้งด้านปรับปรุงพันธุ์พืชผักเมืองหนาว สนับสนุนให้เกษตรกรใช้
สารชีวภัณฑ์ การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส า คัญ ร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเกษตร
แม่นย า มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่
ด าเนินงาน 44 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP จ านวน 2,027 ราย 72 
ชนิดพืช พ้ืนที่ 16,271.52 ไร่ และได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในพืชผั ก 41 ชนิด และ
กาแฟ  

2. การวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง ( เฮมพ์) พืชเศรษฐกิจทางเ ลือก พัฒนาพันธุ์  
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การตลาด และสนับสนุนการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐ กิจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยพัฒนาพันธุ์เฮมพ์ 4 พันธุ์ ขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร 
คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 ซ่ึงเป็นพันธุ์ส าหรับผลิตเส้นใย โดยมีเปอร์เซ็นต์เส้น ใย 
12-14.7% ปริมาณสารที่เป็นประโยชน์ CBD 0.8-1.2% และมีปริมาณสารเสพติด THC ต่ า
กว่า 0.3% รวมทั้งเมล็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถผลิตเพ่ือการบริโภคไ ด้  
นอกจากนี้ ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ระบบการปลูกภายใต้การควบคุมตา ม
กฎหมาย รวมทั้งการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ และส่วนอ่ืน ๆ ของเฮมพ์ ส่งผลให้มีการแ ก้ ไข 
กฎหมายและข้อก าหนด/ระเบียบให้สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ เช่น “กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563” และ “ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563” ท าให้ประชาชนทั่วไป
สามารถขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง รวมทั้งก าหนดให้
ส่วนของกัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบ เมล็ด (seed และ grain) ราก ล าต้น และ
สารสกัด CBD ที่มี THC ต่ ากว่า 0.3% เฮมพ์จึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

3. การบริหารจัดการน้ าเพ่ือรองรับผลกระทบจากภัยแล้ง ด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กในรูปแบบฝายชะลอน้ า ฝายก่ึงถาวร บ่อพวง ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ า ซีเมนต์ และท่อ
กระจายน้ า ครอบคลุม 37 พ้ืนที่โครงการ 67 ชุมชน รวมจ านวน 135 แห่ง โดยมีพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ จ านวน 8,380 ไร่ 223 แปลง ประชาชนบนพ้ืนที่สูงได้รับประโยชน์ 917 ครัวเรือน 
2 ,810 ราย นอกจากนี้ ยังพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการน้ าและปรับปรุงข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ระบบสูบน้ าควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ระบบสถานีวัดน้ าต้นทุน/การใช้น้ า แบบอัตโนมัติและสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการน้ า  
(สามารถเรียกดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ metwater.hrdi.or.th) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ส าหรับสูบน้ าจากแหล่งน้ ามาใช้ในโรงเรือนของอุทยานฯ และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในอนาคต 
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จ านวน 220 ราย พ้ืนที่ 462.35 ไร่ และร่วมกับชุมชนท าการก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน 
(Zoning) แบ่งแยกพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ท ากินให้มีความชัดเจน วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถู กต้อง
เหมาะสมตามแผนการใช้ที่ ดิน จ านวน 16 ชุมชน ซ่ึงมีพ้ืนที่ท้ังหมด 126,931 ไร่ โดยมีการก าหนด
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) พ้ืนที่ท ากิน 4,496 แปลง 44,630 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 1,907 
ไร่ แบ่งแยกพ้ืนที่ป่า 53,470 ไร่ พ้ืนที่อ่ืน ๆ นอกการส ารวจ 26,924 ไร่ สามารถอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า
ชุมชน ป่าใช้สอย และป่าอนุรักษ์ เพ่ิมขึ้น 18,850 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม พันธุ์พืชและสัตว์ หรือองค์ความรู้ใหม่ ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
โครงการหลวงและการพัฒนาพ้ืนที่สูง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือน างานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่โครงการหลวงและพ้ืนที่สูงอย่างกว้างขวาง โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สร้างเครือข่ายด้านการวิจั ยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ในรอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านการวิจัยบนพ้ืนท่ีสูง 

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ จ านวน 22 โครงการหลัก 35 โครงการย่อย เพ่ือแก้ปัญหา ของ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
บนพ้ืนที่สูง (2) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง (3) การวิจัยและ
พัฒนาการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภา พของ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน และ (4) การวิจัยเพ่ือการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปัญหาวิกฤตบนพ้ืนที่สูงของประเทศ ในรอบ 6 เดือน มีความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
1) ปรับปรุงคัดเลือกพันธ์ุพืช จ านวน 2 ชนิด 3 พันธ์ุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง 

กาแฟอะราบิกา พันธ์ุ RPF 1 มีความต้านทานโรคราสนิมได้ 22 เชื้อ
สายจากทั้งหมด 30 เชื้อสาย และต้านทานต่อโรคที่เกิดกับผลกา แฟ 
(Coffee BerryDisease : CBD) ที่ เ กิ ดจ า ก เชื้ อ  Colletotrichum 
coffeanum จากการปลูกทดสอบที่ศูนย์ย่อยแม่ยะน้อย (สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท์) ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ยต้นละ 4,000 กรัม ขนาด
เมล็ดกาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบ (green coffee) มีขนาดใหญ่ 

กาแฟอะราบิกา พันธ์ุ RPF 2 น าเมล็ดมาเพาะปลูกที่ศูนย์ย่อยแม่ยะ
น้อย (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์) ให้ผลผลิตสูง และขนาดเมล็ด
กาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบ (green coffee) มีขนาดใหญ่ 

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมร่างแบบค าขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกควบคู่กับการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยการ
ผลิตและแปรรูปกาแฟ เพ่ือสร้างรายได้ เฉลี่ยเกษตรกรจะได้ผลผลิต
กาแฟประมาณ 1,600 กิโลกรัม/ไร่  

 

 



 

 

5 ผลการด าเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยด้านเพ่ิมผลผลิต จ านวน 4 เรื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องุ่นพันธ์ุ Shine Muscat เป็นองุ่นที่มีเมล็ด ผลขนาดใหญ่  
น้ าหนัก 10-12 กรัม เนื้อผลแน่นกรอบ รสชาติ 19 องศาบริกซ์ มี
กลิ่นมัสแคท จากการปลูกทดสอบที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
สามารถออกดอกได้ดี โดยต้องมีแสงแดดดี ค่อนข้างทนต่อโรคผล
เน่า ราน้ าค้าง และเพลี้ยไฟได้ดี แต่อ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส 

การปลูกองุ่นพันธุ์ไชน์ มัสแคท สามารถให้ผลตอบแทนสูงใน พ้ืนที่
จ ากัดด้วยพันธุ์ท่ีมีคุณภาพดีและการจัดการอย่างประณีต จึงเป็น
โอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงได้ 

 

 

 

 

 

 

วิธีการปลูกข้าวนาของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง ด้วย 
“วิธีการปากล้า” โดยให้เรียงเป็นแถวเพ่ือสะดวกใน
การปลูก ดูแลรักษา รวมถึงการเก็บเก่ียว วิธีการนี้
จะต้องเพาะกล้าในถาด และใช้กล้าอายุ 20 วัน (อายุ
สั้นลง) ช่วยลดความสี่ยงหรือเสียหายจากฝนทิ้ งช่ วง 
และประหยัดหรือลดแรงงานลงได้ ร้อยละ 25 

 

 เทคนิคการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธ์ุ ไชน์มัสแคท 
คือ ผลขนาดใหญ่ เนื้อผลกรอบ รสชาติดี และไม่มีเมล็ด 
คือ การใช้ฮอร์โมนและสารปฏิชีวนะ 3 ครั้ง ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 หลังตัดแต่งช่อดอกในระยะดอกบาน 
1-3 วัน จุ่มช่อดอกในสารละลายสเตรปโตมัย
ซิน  200 ppm GA3 25 ppm และ CPPU 5 
ppm เพ่ือท าให้ไม่มีเมล็ด 

 ครั้งที่ 2 หลังตัดแต่งช่อผล จุ่มช่อผลด้วย GA3 
25 ppm เพ่ือขยายขนาดของผล  

 ครั้งที่ 3 หลังดอกบานเต็มที่ 45 วัน ตัดแต่งช่อ
ผล จุ่มช่อผลด้วย GA3 25 ppm และ CPPU 
5 ppm เพ่ือให้ผิวผลมีสีเขียวหรือออกสีเหลือง
ช้าลง ผลที่ได้คือมีน้ าหนักผล 7.5-9.5 กรัม ช่อ
ผล 300-380 กรัม รสชาติหวาน มีปริมาณ
ของแข็ งที่ ล ะลา ยน้ า ไ ด้  1 9 - 2 3  องศา 
บริกซ์ ปริมาณกรด 0.5 -0.6 กรัมต่อ 100 
มิลลิลิตรไม่มีเมล็ด 95 เปอร์เซ็นต์ เนื้อผลแน่น
กรอบ สีเขียวอมเหลือง และมีกลิ่นมัสแคท 

 



 

 

6 ผลการด าเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) พัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน 2 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการชักน าการออกดอกของกะหล่ าปลีและกะหล่ าปลีรูป
หัวใจเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยการให้อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือการฉีดพ่น CPPU ความเข้มข้น 
200 ppm ร่วมกับการให้อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
12 ชั่วโมง สามารถกระตุ้นให้พืชแทงช่อดอกหลังจากย้า ยปลูก
เป็นเวลา 83 วัน และ 90 วัน ตามล าดับ โดยวิธีดังกล่าว ท าให้
ลดต้นทุนการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่ าปลีและกะหล่ าปลีรูปหัวใจ
ได้ 

เทคโนโลยีการเล้ียงสุกรแบบโครงการหลวง ทดสอบที่โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโคร งการหลวงคลองลาน ด้วยการน า
เทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม ได้แก่ พันธุ์สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ 
การใช้อาหารหมักและอาหารส าเร็จรูปหมักจากมันส าปะหลั ง
และหยวกกล้วยที่มีในชุมชน ร่วมกับสูตรอาหารส าเร็จรูปใน
อัตราส่วน 50:50 ท าให้ (1) สุกรพันธุ์ลูกผสมอายุ 4 เดือนมีอัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน สูงกว่าสุกรพันธุ์ พ้ืนเมือง 20% (2) 
ต้นทุนค่าอาหารสุกรส าหรับ 4 เดือนลดลง 36% จาก 3 ,350 
บาทต่อตัว เป็น 2 ,144 บาทต่อตัว (3) มูลสุกรที่ได้สามารถ
น าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตร และจ าหน่ายสุกรส าหรับเป็นแม่พันธุ์ 
ขยายพันธุ์สุกร เพ่ือจ าหน่ายลูกสุกรและจ าหน่ายเนื้อภายใน
ชุมชน รายได้เพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 21,000 บาท/ครัวเรือน  

สูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีมีส่วนประกอบส าคัญจากสาร
สกัดสมุนไพรจากสารออกฤทธ์ิท่ีมีในชาเมี่ยง โดยได้พัฒนาต่อ
ยอดเป็นส่วนประกอบส าคัญในผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าที่มี
คุณสมบัติในการฟ้ืนฟูและชะลอการเกิดริ้วรอยบนใบหน้า พร้อม
ปรับสภาพผิวเสียหมองคล้ าให้แลดูขาวกระจ่างใส นุ่มเนียน ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติที่มีความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ พืช
ท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการจ า หน่าย
วัตถุดิบ อันจะเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น
บนพ้ืนที่สูงอย่างเป็นรูปธรรม 
 



 

 

7 ผลการด าเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 
 

4) น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงร่วมกับงานพัฒนา จ านวน 34 เรื่อง  

 สวพส. น าองค์ความรู้จากผลงานวิจัย 34 รายการ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  แก้ไขปัญหา รวมถึง
เพ่ิมความม่ันคงทางอาหารให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยส่งมอบและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้แก่เกษตรกร
ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1)  องค์ความรู้ ด้านพันธุ์พืช/สัตว์  (2) องค์ความรู้/ เทคโนโลยีด้านเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม/เกษตรประณีต (3) องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านเกษตรปลอดภัย อินทรีย์ ชีวภัณฑ์เกษตร (4) องค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (5) องค์ความรู้ด้านสังคม ในรอบ 6 เดือน ได้ติดตาม

ให้ค าแนะน าร่วมกันระหว่างนักวิจัยและนักพัฒนาแก่เกษตรกรน าร่อง จ านวน 1,517 ราย ใน 5 ชุมชน  

 

 

 

 

5) จดทรัพย์สินทางปัญญา 3 รายการ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าผักสดและ ผลไม้สด “โอบดอย” 
เครื่องหมายการค้าข้าวสารบรรจุถุง “ดอกเม่ียง” และเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน “ฌ่ายไน่” 

 

 

 

 

6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย  พัฒนา และเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  6 
เครือข่าย ได้แก่  

 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์กับส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร 
กองทัพบก ทดสอบวิธีการเตรียมเส้นใยเฮมพ์ในการปั่นเส้นด้ายโดยใช้เฮมพ์เข้าไปทดแทนฝ้าย
ใน เพ่ือจัดท าเครื่องแต่งกายทหารตามมาตรฐานกรมพลาธิการทหารบกส าหรับการทดสอบ
ภาคสนาม จ านวน 250 ชุด  

สูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงมือท่ีมีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร 
สารสกัดหญ้าถอดปล้อง น้ ามันอาโวกาโด และน้ ามันกัญชง ที่มี
ข้อมูลทางฤทธิ์เภสัชวิทยาในการช่วยบ ารุงผมและเล็บ มีวิตามินเอ 
ดี และอี ช่วยบ ารุงผิว มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ 
ให้ความชุ่มชื้น ลดริ้วรอย และมีคุณสมบัติป้องกันแสงแดด ซ่ึงจะ
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง รวมทั้ง
ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 



 

 

8 ผลการด าเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน 

 ความร่วมมือด้านวิชาการกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทบทวนแผนงานวิจัยและพัฒนา 
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยพืชเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติระยะต่อไป 

 ความร่วมมือด้านงานวิจัยชุมชนคาร์บอนต่ ากับมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล  
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติการและประเด็นงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 

 ความร่วมมือด้านวิชาการกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกัน
ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์อ่ืน ๆ และพืชสมุนไพร ในพ้ืนที่สูงในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง เก่ียวกับการลดก๊าซเรือนกระจกและสั งคม
คาร์บอนต่ า รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือขยายผลและต่อยอด
การเป็นพ้ืนที่และชุมชนคาร์บอนต่ า 

 เครือข่ายงานวิจัยด้านดินถล่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งชาติ Developing a 
Framework for Landslide Susceptibility in South East Asia (SEAL) ทดสอบใช้แบบจ าลอง
ความสูงเชิงเลขความละเ อียดสู ง (High resolution digital elevation models: DEMs) ในการ
ประเมินพ้ืนที่ slope บนพ้ืนที่สูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยดิน
ถล่มบนพ้ืนที่สูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ด้านการสนับสนุนงานโครงการหลวง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสร้างรายได้อย่างย่ังยืน พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้โดย
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 
จ านวน 4,213 สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานอา หาร
ปลอดภัย โดย สนับสนุนการตรวจประเมินภายในมาตร ฐาน 
GAP ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง (พืชผัก ไม้
ผล กาแฟ ชา พืชไร่ และข้าว) และตรวจประเมินภายใน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 16 
แห่ง (พืชผัก สมุนไพร พืชไร่) ขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ข้าว ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 แห่ง เกษตรกร 127 
ราย ขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงคัดบรรจุ
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานีเกษตรหลวง 12 แห่ง  
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พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนการพัฒนาการรวมกลุ่ม และ
ยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจ สหกรณ์ 27 กลุ่ม 1,193 คน ทุน
การด าเนินงาน 941,268 บาท และสนับสนุนการชุมชนโครงการ
หลวงได้รับรองมาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ าและยั่งยืน 17 ศูนย์ 21 

หมู่บ้าน 

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุ มชน ในกา ร ฟ้ืน ฟูและอนุ รั ก ษ์ทรั พย า กรธร รมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมฝายชะลอน้ า 42 ตัว และท าแนวกันไฟ 205.39 
กม. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยปลูกป่าชาวบ้าน 93 ,570 ต้น พ้ืนที่ 
352.25 ไร่ และสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (บ่อพวง) 
เพ่ือการเกษตร 10 บ่อ มีเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์รวม 10 
ชุมชน นอกจากนี้ ได้วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของ
เกษตร 9 กลุ่มบ้าน เกษตรกร 915 ราย เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ ท า
กิน 1,954 แปลง 18,408.30 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 317 ไร่ พ้ืนที่ป่า 

34,106.24 ไร่  

บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนับสนุนแผนงาน
บูรณาการและขับเคลื่อนแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 
แห่ง จ านวน 31 หน่วยงาน งบประมาณรวม 794.98 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.98 ของแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็น
ต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน โดยน าเสนอแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบบูรณาการของสถาบั นวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองมูลนิธิโครงการ
หลวง มีงานหลัก 3 ส่วน คือ งานวิจัย งานพัฒนา และงานพิเศษ
ที่ได้รับมอบหมายจากโครงการหลวง (จัดท าฐานข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินรายแปลง) รวมทั้งหมด 24 กิจกรรม งบประมาณ 
1.31 ล้านบาท 
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ด้านการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เน้นการพัฒนาให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้น อก
ห้องเรียนเก่ียวกับพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สร้างแหล่งเรียนรู้และสิ่งดึงดูดใหม่ เพ่ิมการสร้างรายได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ
ที่ทันสมัยได้มาตรฐานแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ในรอบ 6 เดือน มีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการ
พระราชด าริ และการให้บริการทางสังคม จ านวน 485,499 ราย ผู้ที่ได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดข้อมูลความรู้
ผ่านอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต่อจ านวนผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 49.90 สร้างรายได้ 
11.57 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ใน 4 รูปแบบ ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการบร รจุ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับชั้นประถมศึกษา 
ใน 3 กลุ่มสาระวิชา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ โดยได้จั ดท าหลักสูตรและ
บรรจุกิจกรรมการเรียนรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ไว้
ในหลักสูตรของโรงเรียนแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านตองกาย โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี และ 
โ ร ง เรี ยนบ้ า นฟ่อน  สั ง กัดส า นั ก งา นเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และเขต 4 
มีจ านวนนักเรียนรวมกันทั้ งโรงเรียนไม่เกิน 150 
คน/โรงเรียน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน เช่น ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี (Day 
Camp) ส า หรั บนั ก เรี ยนชั้ น มัธยมต้น  English 
Camp พัฒนา ทั กษะในกา รสื่ อสารทา งภาษา
ส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษจากแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรมทัศน
ศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้า
มาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น มีผู้ ให้ความ
สนใจร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้กว่า 5,800 ราย 
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2) การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีการปลูกและจัดแสดงไม้ดอกยืนต้น (ไม้กลุ่มสี) เพ่ือให้เป็นแหล่ง
รวบรวมและจัดแสดงไม้ดอกยืนต้น (ไม้กลุ่มสี) ที่สมบูรณ์และสวยงามตลอดปี จนเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทางวิชาการและความหลากหลาย
ของไม้ดอกยืนต้น (ไม้กลุ่มสี) โดยด าเนินการส ารวจและประเมินไม้ดอกยืนต้นและไม้ร่มเงา ที่ มีอยู่
เดิม 25 ชนิด จ านวน 2,389 ต้น และสร้างแปลงปลูกไม้ดอกยืนต้นเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม
และสร้างความหลากหลายของชนิดและสายพันธุ์ไม้ดอกยืนต้นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
จ านวน 41 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,529 ต้น  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับบุคคลทั่วไป ที่เข้า
มาอบรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ โดยแบ่งเป็นการอบรม เสวนา และ
การศึกษาดูงาน ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเลี้ยงหนอนก าจัดขยะ การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์” “การผลิตผักอินทรีย์ และ
มา ตร ฐา นกา รผลิ ต ”  “ เกษตร อัจ ฉริ ย ะและ
เทคโนโลยีการเกษตรสู่ smart farmer” การเสวนา 
เรื่อง “วิถีเกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี คืนชีวี สู่
ปฐพีอย่างยั่งยืน” และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้  
โดยมีบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์กว่า 1,700 ราย 

 กิจกรรมส ารวจธรรมชาติ (Nature Camp) “ปลูกรักนักอนุรักษ์ตัวน้อย” ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ของเด็กให้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนานร่วมกับเพ่ือนและผู้ปกครอง มีเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี และผู้ปกครองสนใจร่วมกิจกรรม 
จ านวน 177 ราย 

ส่องชีวิตเร้นลับยามค่ าคืน  
(Mysterious Nightlife) 

หนูน้อยนักพฤกษศาสตร์  
(Junior Botanist) 

ท่องโลกดวงดาว  
(Milky Way Journey) 

พืชน่าทึ่ง  (The X-Plants) 
นักสืบธรรมชาติ  

(Doikham Track & Trail) 
ส่องอาณาจักรลับใต้ดิน  
(Underground Life) 
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3) การส่งเสริมการเรียนรู้และเย่ียมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือขยายการ
ให้บริการ และสร้างการรับรู้เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในวงกว้าง ได้ด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
แพลตฟอร์มทางการศึกษา ได้แก่ DLTV: สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
รวมถึงเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ตามเป้าหมายของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านรายการใหม่ 3 รายการ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเม้าท์มอย...จอยสวน ออกอากาศทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่  4 ของเดือน ในรูปแบบรายการ วา ไร ต้ี
ท่องเที่ยวที่จะพาผู้ชมไปชมดอกไม้สวย สวนยอดฮิต มุม
ลับ พร้อมพาไปรู้จักกับต้นไม้ พรรณไม้แปลกในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ 

รายการ เรียนแล้ว..เรียนเล่า (Live) ออกอากาศทุกวันเสาร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ในรูปแบบรายการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่จะมอบความสนุ กสนาน พร้อมพาทุ กคนไป เรี ยนรู้
ท่ามกลางธรรมชาติแสนร่มรื่น รู้จักกับพรรณไม้ ดอกไม้  
สิ่งมีชีวิตแสนน่ารัก และพบกับกิจกรรมสาธิตอันน่าต่ืนเต้น 
และเล่าต่อความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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4) การจัดงานเทศกาลชมสวน (Flora Festival) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากยอดดอย (Love From Doi)” เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ และการพัฒนาพ้ืนที่สูง รวมทั้งจัดแสดงความหลากหลายของพรรณ
ไม้ และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโครงการหลวง โครงการ
พระราชด าริและการพัฒนาพ้ืนที่สูง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวท่ีมาแล้วมีความสุข ผ่อนคลาย เป็นการเสริมสร้างสุขภาพดี ทั้งยังเป็นการปลูกจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงการได้รับรู้ถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของ สวพส. ในการพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงอย่างยั่งยืน มีประชาชนเข้าชมเทศกาลชมสวน 
192,546 ราย โดยเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสุขภาพดี With me, With us (Clip) ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่  1 ของเดือน ในรูปแบบรายการ
ส่งเสริมสุขภาพ ที่จะเป็นจุด Start และสร้างแรงบันดาลใจ
ส าหรับผูท้ี่อยากเริ่มต้นในการฟิตร่างกาย และมีเป้าหมาย
เพ่ือสุขภาพที่ดี น าเสนอเทคนิคและวิธีการเบื้องต้นในการ
ออกก าลังกาย ที่สามารถเรียนรูแ้ละน าไปท าตามได้ 

การจัดแสดงพรรณไม้และการตกแต่งสวน  
ใช้ความงามของธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิต เป็นหลักคิดใน
การออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ ใช้วัสดุ
ธรรมชาติในการจัดสวน สะท้อนให้เห็นถึง
การประโยชน์ของธรรมชาติ และน าเสนอองค์
ควา มรู้ ของการปลู กไ ม้ดอกเ มืองหนาว
ทดแทนการปลูกฝิ่นบนพ้ืนที่สูงตามแนวทาง
โครงการหลวง 

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริ มการ
เรียนรู้  ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น นิทรรศการ “จอมราชย์ 
ปราชญ์ แห่งดิน” กิจกรรมส ารวจธรรมชาติ 
กิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ เพ่ือสุขภาพ (Sport 
dance) กิจกรรมเรียนรู้เรื่องดินและวัฒนธรรม 
“รักปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ ผื น ดิน” 
กิจกรรม CSR การแข่งขันจักรยานทรง ตัว 
(Balance Bike) กิจกรรมสมุนไพร “Herbs for 
Health” สุขภาพดีด้วยสมุนไพร  
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ด้านการสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ความรู้ในสวนองค์กรหน่วยงานภาคี (MOU) ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีผู้ให้การ
สนับสนุน ในการจัดงานช่วงเทศกาลชมสวน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 ,382 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร ณ สวนส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน) 
บ้านสวนพอเพียง  

ณ สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

นิทรรศการความรู้ทางการเงิน  
ณ สวนธนาคารแห่งประเทศไทย 

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากการน้อมน าแนว
พระราชด าริ 

มาปฏิบัติ ณ สวนธนาคารกรุงไทย 
ทุ่งดอกทานตะวัน ณ สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

สนับสนุนงานด้านต่างประเทศของมูลนิธิโครงการหลวง เข้า
ร่วมการประชุมกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก 
(Expert Group Meeting on Alternative Development ; 
EGM) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 โดยผู้แทนมูลนิธิ
โครงการหลวง น าเสนอการแนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ The Royal Project Alternative 
Development Model: Pathways to Green 
Production and Sustainable Development ในช่วงการ
อภิปรายประเด็น ด้านการปลูก พืช เสพติด การพัฒนา
ทา ง เลื อก  และสิ่ ง แ วดล้ อ ม ( Illicit Drug Cultivation, 
Alternative Development and the Environment) 
 
 

กิจกรรมท า “ยาดมเขย่า & ลูกประคบจากสมุนไพรใกล้
ตัว” กิจกรรมแชะ & แชร์ กิจกรรมการถ่ายภาพด้วย 
Application AR กับ 7 จุดไฮไลท์ กิจกรรม Passport : 
Paper Art กิจกรรม Walk Rally หา RC พรรณไม้ กิจกรรม
ในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปี เก่ า ต้อนรับปีใหม่ การ
จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรบน
พ้ืนที่สูงบริเวณตลาดนัดชาวดอย กิจกรรม DIY ความสุข
จากยอดดอย เป็นต้น 
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 สวพส. ขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโคร งการหลวง (Highland Development Project Using Royal Project 
System) ด าเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -
2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เม่ือ
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรบนพ้ืนที่
สูงทั้งภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากแผนที่ดินรายแปลง เพ่ือการใช้พ้ืนที่อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ควบคู่กับการจัดการผลผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และระบบการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว ตลอดจนสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง และ
พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ 11 พ้ืนที่ ในรอบ 6 เดือน มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานด้านการขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงเพ่ือยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  

แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถา บัน กับ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน
ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมความร่วมมือระหว่าง
ปร ะเทศ (Thailand International Cooperation Agency; 
TICA) ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง จัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
และเปลี่ยนองค์ความรู้  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2563 ผลการ
ประชุมหารือที่ส าคัญ คือ ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบร่วมกันในการจัด
อบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยนื: 
ความท้าทายและการแก้ปัญหาในสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-
1 9  (Sustainable Highland Development: Challenges & 
Response to Covid-19 and the Application of Sufficiency 
Economy Philosophy)” ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ และเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง
กับการพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูง 
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พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ ส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรย่ังยืนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงและแผนชุมชน เป็น
เครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ มีเกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จ านวน 32,373 ราย 
และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรสร้างรายได้ 250.01 ล้าน
บาท เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
GAP 2,027 ราย 72 ชนิดพืช ในพ้ืนที่ด าเนินงาน 44 แห่ง 
รวมพ้ืนที่ 16,271.52 ไร่ และได้รับการรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ 220 ราย 462.35 ไร่ (พืชผัก 41 ชนิด และกาแฟ) 
 

วางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยจัดท าแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ ดินรายแปลงของเกษตร 333 กลุ่มบ้า น 
เกษตรกร 27,458 ราย เพ่ือแบ่งเขตพ้ืนที่ท ากิน จ านวน 
58,975 แปลง 598,622 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 16,538 ไร่ และ
พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 890,782 ไร่ 
 
 
 
 
 
 

สร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน โดยพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชนไปสู่
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนนุ
การด าเนินธุรกิจและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้
กลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มของตนเองได้ ปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกร (ด้าน
การผลิตและการตลาด) 98 กลุ่ม สมาชิก 3,046 ราย 
ทุนด าเนินงาน 21.65 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้พัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง ให้ เป็ นผู้ น าในพ้ืนที่ ช่ วย
ขับเคลื่อนงานของ สวพส. และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้และตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง จ านวน 909 ราย 
 

ส่ง เสริ ม การอนุรัก ษ์และ ฟ้ืนฟู ส่ิงแวดล้อมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่โครงการหลวง ปลูกป่าชาวบ้าน 45,000 ต้น 
เกษตรกร 335 ราย พ้ืนที่ 630 ไร่ สร้างฝายชะลอน้ า  
133 ตัว ท าแนวกันไฟ ระยะทาง 661 กม. ใน 92 ชุมชน 
ท าปุ๋ยหมัก 993 ตัน 
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สนับสนุนโครงการ “รักษ์น ้าเพ่ือแม่ของแผ่นดิน” 

 ด าเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไปยังชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในพ้ืนที่ลุ่ ม
น้ า  10 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก 
ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 2,622.46 ตารางกิโลเมตร เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 ,993 ครัวเรือน รวม 32,596 
คน มีปัจจัยพ้ืนฐานที่เพียงพอ มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี อยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยมีศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชุมชน เชื่อมโยงกับองค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลดการบุกรุกท าลายป่า
และฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าล าธารในพ้ืนที่เป้าหมาย ในรอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น โดยพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ในรอบ 
6 เดือน สวพส. ด าเนินการ พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
ครอบคลุม 37 พ้ืนที่โครงการ 67 ชุมชน 135 แห่ง พ้ืนที่
รับประโยชน์ 8,380 ไร่ 223 แปลง 917 ครัวเรือน 2,810 
ราย ร่วมดูแลป่าต้นน้ า 62,990 ไร่  
 
 
ยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงภายใต้แผนการ
วิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2570) โดยแบ่งตามระดับการพัฒนาพ้ืนที่  ได้แ ก่  
ยกระดับชุมชนเข้มแข็งและขับเคลื่อนการพัฒนาได้ (A) 
48 กลุ่มบ้าน ยกระดับชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนา (B) 174 กลุ่มบ้าน ยกระดับชุมชนเริ่มเรียนรู้
และขับเคลื่อนการพัฒนา (C) 248 กลุ่มบ้าน 
 
 
 

พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ และจัดท าระบบ
กระจายน้ าให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลจ านวน 4 ราย 
พ้ืนที่ 144 ไร่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหมัน จังหวัดเลย 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  

 ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ศศช. และการเสริมองค์ควา มรู้
ให้แก่ครู ศศช. โดยการอบรมและศึกษาดูงานในพ้ืนที่โครงการหลวง ในรอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ที่ถูกต้องตา มหลัก
ของกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาค 
จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาศักยภาพแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ลุ่มน้ าหมัน จังหวัดเลย โดยสนับสนุน
ต้นกล้าไม้ผล ได้แก่ อโวคาโด ทุเรียน และฝรั่ง รวมถึง
ส่งเสริมการปลูกและผลิตพืชผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือนให้
กลุ่มเกษตรกร 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 64 โรงเรือน และส่งเสริม
การปลูกพืชผักในระบบ GAP ในพ้ืนที่จังหวัดจังหวัดเลย 
พิษณุโลก และแม่ฮ่องสอน จ านวน 20 โรงเรือน  
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
โครงการรักษ์น้ า เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 
2566-2570) โดยมีผู้แทนหน่วยงานบูรณาการระดับ พ้ืนที่ 
ทั้ง 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ า จ านวน 55 ราย เข้าร่วมประชุม 
วิเคราะห์ถึงปัญหาจากการท างานที่ผ่านมา และเสนอความ
คิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนแม่บทฯ ระยะต่อไป 

พัฒนาการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  โดยพัฒนาครู ศศช. และ
เกษตรกร ให้มีองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งการอบรมและศึกษาดูงานในพ้ืนที่โครงการหลวง (ต้นแบบการ
พัฒนาพ้ืนที่สูง) และในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ท าให้ครู ศศช. ร้อยละ 80 มีองค์
ความรู้สามารถถ่ายทอดไปยังผู้เรียนรู้ในพ้ืนที่ และเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรได้ นอกจากนี้ ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ เรียนจ านวน 1 ,516 ราย ใน 70 ศศช. มีเกษตรกรได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชี พ
ตามแนวทางโครงการหลวง สามารถน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 70 ศศช. 
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 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้มีสมรรถนะสูง ตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี มี  
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมความรู้และทักษะของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมประสิทธิภา พการ
บริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาและสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  โดยร่วม
เผยแพร่และจัดนิทรรศการในงานโครงการหลวง ประจ าปี 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และร่วมกับ
นักวิชาการจัดท าร่างสื่อองค์ความรู้โครงการหลวง เพ่ือสนับสนุนให้กับครู ศศช. และเกษตรกร เช่น ปฏิทิน
โรคและแมลงศัตรูพืช 

ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังพ้ืนที่ ศศช. 715 แห่ง โดย
น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงองค์ความรู้โคร งการ
หลวงมากที่สุด มีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางเพจโครงการ “ชุมชนชนถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวง” Facebook “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้” Official Line “ของดีบนพ้ืนที่สูง” ให้กับ
คุณครู ศศช. น าไปเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อองค์ความรู้
โปสเตอร์ (ไฟล์ดิจิทัล) เพ่ือให้ครูใช้ในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่  มีผู้ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ จ านวน 1,516 ราย 

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร  พัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบั ติ งาน
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สวพส. ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 – 
2570) ดังนี้ 
 สนับสนุนให้บุคลากร สวพส. ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย
น าเทคโนโลยี Cloud-Computing มาใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมูล
กลางและปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส จัดหาอุปกรณ์ IoT 
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการ
หลวงให้แก่ชุมชนอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และต่อเนื่อง 

 บุคลากร สวพส. ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
โดยเข้ารับการฝึกอบรม 23 หลักสูตร จ านวน 557 ราย 
(นับซ้ า) เช่น หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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 จัดท าแผนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุ คคล
ของ สวพส. ประกอบด้วย (1) การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงานของ สวพส. ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับภารกิจตามแผนการวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (2) การส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของ สวสพ. และ (3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ความผูกพันองค์กร และสร้างจิตส านึกที่ ดีในการ
ร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวม 30 หลักสูตร  
ในรอบ 6 เดือน ด าเนินงานแล้ว 6 หลักสูตร  

 คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
งาน ระดับ 6 จ านวน 14 กลุ่มงาน รวม 14 ราย  

 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรา ยบุ คคล ( IDP) และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมา ณ 
พ.ศ.2564 จ านวน 201 ราย 

 

การสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล เตรียม
ความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนา พ้ืนที่
สูงของประเทศ โดยจัดท า (ร่าง) หลักการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ การสื่อสาร
องค์กร และด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ เช่น โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น  SDGs โ คร งกา รส า รวจการใช้ ป ระโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความเชื่อม่ันต่อการ
ด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) เป็นต้น 
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การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 สนับสนุนการด าเนินงานทั้งในระดับปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การให้บริการข้อมูลและ
สารสนเทศ ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ใ ห้
บุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

การยกระดับการบริหารจัดการองค์การ 
 ยกระดับ สวพส. ตามแนวทางคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 4.0 ประจ า ปี 2564 โดยผ่านการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วย
ตนเอง ที่ 431.15 คะแนน (เป็นระบบราชการ 3.45) 

 ปรับปรุงกระบวนการท างานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ สวพส. เช่น จัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปรับปรุงข้อมูล OIT ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี เป็นต้น 

 เสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพด้านต่าง ๆ 
ระดับประเทศและนา นาชาติ ได้แก่ (1) ผลงาน 
United Nations Public Service Awards 2021 
สาขาการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enhancing the 
effectiveness of public institutions to reach 
the SDGs) โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง
สหประชา ชา ติ  ( ECOSOC) (2) น า เสนอ SDGs 
(Good Practices) โดย UN DESA เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับหน่วยงานที่ด าเนินงานเก่ียวกับการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ง ยืน (SDGs) (3) รางวัล
องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10 
(4) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม และสาขาบริการภาครัฐ จ านวน 19 ผลงาน (5) 
รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทหน่วยงาน  จาก
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 
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การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ืองานวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง เพ่ือ
ยกระดับการสร้างการจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ ข้อมูลและ
สารสนเทศส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่สูงให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
 พัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิง พ้ืนท่ีและข้อมูลสารสนเทศ

ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีสูง โดย
จัดท าพจนานุกรมมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ จ านวน 
12 รายการ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมน าเข้าข้อมูลจ านวน 10 พ้ืนที่ 
และส ารวจประเมินความต้องการใช้งานฐานข้อมูลใน
พ้ืนที่เพ่ือปรับปรุงการให้บริการข้อมูล ท าให้มีข้อมูล เชิ ง
พ้ืนที่ที่ เป็นมา ตร ฐา นเ ดียว กัน เก็บรวบรวมไว้ เ ป็ น
ศูนย์กลางเพ่ือให้บริการแก่บุคลากร รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานร่วมบูรณาการได้ 

 พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ 
บินส ารวจเพ่ือจัดท าแผนที่และภา พถ่ายทา งอา กา ศ
รายละเอียดสูง ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สู งแบบ
โครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ เฉพาะ 5 พ้ืนที่ 5 กลุ่ม
บ้าน เพ่ือจัดท าแผนที่และภาพถ่ายรายละเอียดสูงส าหรับ
ให้บุคลากรใช้วางแผนการส่งเสริมการผลิต รวมถึงจัดท า
ภาพถ่ายภาพร วมห มู่บ้าน เพ่ือเปรียบเทียบกา ร ใช้
ประโยชน์ที่ดินกับแผนที่เดิมที่ มีอยู่ให้วางแผนการ พัฒนา
ได้อย่างเหมาะสม 

 ปรับปรุงระบบและทดสอบการใช้งานระบบโครง สร้าง
พ้ืนฐานของหน่วยงานร่วมบูรณาการ  
(his.hrdi.or.th/ Dashboard/integration) ส าหรับใช้เก็บ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานของ สวพส. โดยในปี 2564 ได้
เพ่ิมข้อมูลพ้ืนฐานของ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทางหลวง
ชนบท กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ ดิน และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้สามารถปรับปรุงการ แสดงผล ข้ อ มูล
โครงสร้างพ้ืนฐานรายหน่วยงานให้มีความสอดคล้อ ง กับ
ลักษณะของแต่ละหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น 
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 พัฒนาระบบ HRDI MAPs เวอร์ชั่น IOS และประเมินผล
การใช้งานระบบ HRDI MAPs เวอร์ชั่นแอนดรอยด์ เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินรายแปลง
ในพ้ืนที่การด าเนินงานของบุคลากร โดยระบบ IOS คาดว่า
จะติดต้ังใน Apple Store ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 
ซ่ึงจะสามารถแสดงผลข้อมูลที่ ดินรายแปลงของเกษตรกร
เพ่ือให้เกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่าน
มือถือได้ง่ายขึ้น 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าและปรับปรุงข้อมูล
อุ ตุ นิยมวิ ทยา  ด้ วยกา ร พัฒนา ระบบสูบน้ าควบคุม
ระยะไกลแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พัฒนาระบบสถานีวัดน้ า ต้นทุน/การใช้น้ า แบบอัตโนมั ติ
และสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการน้ า โดยติดต้ังในพ้ืนที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซ่ึงสามารถแสดงข้อมูลการใช้น้ า
และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจุดติดต้ังได้ แบบเรียลไทม์ ทุก 
5 นาที ตัวอย่างข้อมูลที่แสดง เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝน 
ความเร็วลม อัตราการไหลของน้ ารายชั่วโมง สามารถ
เรียกดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ metwater.hrdi.or.th  
 

การจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือศึกษารู ปแบบ
การจัดการความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลและองค์ความรู้การพัฒนาพ้ืนที่ สูง รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมจากองค์ความรู้ของสถาบัน เพ่ือใช้เป็นเครื่อง มือ ใน
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ สวพส. สู่การเป็น “องค์กร
แห่งการเรียนรู้” 
 พัฒนากระบวนการวิเคราะห์องค์ความรู้ ท่ีจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานของ สวพส. จัดกระบวนการ KM ในองค์ความรู้
ส า คัญ ได้แก่ การพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การ
ด าเนินงานด้านงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง การ
พัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การประยุกต์ใช้ก ารจั ดการควา มรู้  (KM) การพัฒนา
บุคลากร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานแผนที่ และการใช้ประโยชน์จากระบบให้บริ การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)  
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 พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและอง ค์
ความรู้บนพ้ืนท่ีสูง  โดยศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ 
เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและ
องค์ความรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูง สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล
องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันและ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ผ่าน Application Line Official 
“ของดีพ้ืนที่สูง” ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 3,057 
ราย มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ทั้งหมด 
409 เรื่อง ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของ สวพส. มีวิธีการ
สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ขององค์กรได้ 

การ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนกา ร
ปฏิบัติงานส านักงาน (Back office) ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 พัฒนาระบบทะเบียนง านวิ จัย  เ พ่ือสนั บสนุ นการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลงานวิจัย 
 ปรับปรุงระบบติดตามรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ส าหรับ

ให้บุคลากรค้นหาและติดตามเอกสารการขออนุมัติจั ดซื้อ
จัดจ้าง  

 พัฒนาระบบ MeHigh Service เพ่ือต่อยอดการให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ให้ผู้ ใช้บริการสามารถร้องขอข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ผ่านแบบฟอร์ม
ออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถระบุช่วงเวลาที่ ต้องการข้อมูล 
พ้ืนที่สถานีตรวจสภา พอากา ศที่ ต้ อ งการ ข้อ มูล และ
รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ได้   

 พัฒนาระบบงานเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็น
เครื่องมือการพัฒนาระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้
ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และ
ช่วยสนับสนุนให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีช่องทางการ
ด าเนินงานและการสื่อสารกับคนในอง ค์กรไ ด้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบดียิ่งขึ้น  

 พัฒนากระบวนการประเมินระบบงานของสถาบัน เพ่ือ
บริหารจัดการ Smart Back Office ที่มีการพัฒนาใช้ งาน
มาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของ
การใช้งาน 



 

 

25 ผลการด าเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เพ่ือให้ประชาชนบนพ้ืนที่สูงมีความอยู่ ดีมีสุข ด้วย
การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยและการเรียนรู้ของโครงการหลวง ในการเป็นต้นแบบและแหล่งเรียน รู้การ
พัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน และต่อยอดขยายผลส าเร็จของโครงการหลวงไปยังพ้ืนที่สูงอ่ืน ยกระดับชุมชนบน
พ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ โครงการหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรบนพ่ีสูงที่เหมาะสมกับภูมิสังคมภายใต้ร ะบบ
การเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรใน การวางแผนการ
ผลิตและการตลาด โดยมีองค์ความรู้ จากการวิจัยของ สวพส. ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและยกระดับการพัฒนาชุมชน รวมถึงพัฒนาอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มาตรฐาน ขณะเดียวกันจะยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง ยึด
ม่ันในหลักธรรมาภิบาลตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 

ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 – 2570) และ
นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ สวพส. ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานระยะต่อไปของ สวพส. 

1. การด าเนินงานและให้บริการประชาชนบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือรองรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส. เพ่ือ
สนับสนุนเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น มีการเฝ้าระวังและป้องกัน คือ ให้บุคลากรที่อยู่
ประจ าในชุมชนร่วมกับกรรมการชุมชน ให้ความรู้แก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงตระหนักถึงการป้องกันและดูแล
ตนเองเพ่ือให้ร่างกายห่างไกลจาก COVID-19 รวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และการสร้างอาชีพ โดยท าให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่า ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและเป็น
พืชที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังลดขั้นตอนของเกษตรบนพ้ืนที่สูงในการติดต่อประสานงาน โดยจัดให้มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์  ระหว่างเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตร มาให้ความรู้แก่เกษตรกร
โดยตรง สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้  ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 พบว่ า 
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่  มีความต้องการให้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ การกระจายพืชผลทา ง
การเกษตร ทาง สวพส. ได้ช่วยเหลือโดยสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการวางแผนการผลิต พร้อมทั้งจัดหา
ช่องทางการตลาด และสื่อสารผ่านผู้น าชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

 
 



 

 

26 ผลการด าเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง โดยพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม พันธุ์พืช
และสัตว์ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพ้ืนที่สูง  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน และการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพ้ืนที่สูงของประเทศ จ านวน 22 โครงการหลัก เน้นการ
ขยายผลส าเร็จจากองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ที่ มีคุณค่า เช่น เฮมพ์พันธุ์ใหม่ สารสกัดกัญชง (CBD 
Hemp oil) ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีโภชนาการสูง (ประเภทกลุ่มสีม่วงด า) และการผลิตองุ่นไชน์ มัสแคท เป็น
ต้น ขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา ไปส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรเป้าหมาย 620 ราย ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/จดทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ 13 รายการ  
 
 

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการในพระราชด าริ พระราชกรณียกิจสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้สวยที่สุด ตาม
แผนปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่การปลูกและจัดแสดงไม้ดอกยืนต้น (ไม้กลุ่มสี) รวมถึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนและครอบครัวท่ีดีที่สุด ตามแผนการปรับปรุงงานพัฒนาพ้ืนที่ เ พ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กและครอบครัว และแผนการส่งเสริมการเรียนรู้และเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ มีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้
โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ และการให้บริการทางสังคม จ านวน 761,000 ราย และมีพรรณไม้ที่
ได้รับการรวบรวมเพ่ือจัดแสดงในพ้ืนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ านวน 17,300 รายการ 
 
 



 

 

27 ผลการด าเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงเพ่ือยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาสบนพ้ืนที่สูง ด้วยการเกษตรสร้างมูลค่าด้วยระบบการเกษตร
ปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน
เกษตรแม่นย า เร่งรัดการจัดท าแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกรที่คงค้างอีก 283 กลุ่มบ้าน ขยายการ
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือปรับระบบการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ าขนาดเล็ก และประสานกับ
หน่วยงานบูรณาการที่ เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและพ้ืนที่ กระจายการพัฒนาในหมู่บ้านที่รับผิดชอบและ
เกษตรกรที่ยากจน (ประมาณ 3,780 ครัวเรือน) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการประจ าปีงบประมา ณ 
พ.ศ.2564 คือ มีเกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง 79,000 
ราย มีเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 725 ราย มีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
โครงการหลวง 310 หมู่บ้าน และมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงเพ่ิมขึ้น (เปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2563) ร้อยละ 10 

 
 

4.  การพัฒนาและบริหารองค์กร ขับเคลื่อน สวพส. ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ดี เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้ บนพ้ืนที่สูงที่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรตามองค์ความรู้หลักของสถาบัน องค์ความรู้และทักษะส าหรับขับเคลื่อนตามกล
ยุทธ์ และองค์ความรู้และทักษะส าหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจพ้ืนฐาน จ านวน 59 หลักสูตร ควบคู่กับ
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการการด าเนินงานของ สวพส. ที่มีความม่ันคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ จ านวน 5 ระบบ สร้างการ
จัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่สูง 5 ส่วน ได้แก่ ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานร่วม HRDI MAPs และบริหารจัดการ
น้ าและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 
85 ปรับปรุงกระบวนการท างาน/ระบบการท างานของ สวพส. เพ่ือพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) พร้อมทั้งจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการพัฒนา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เพ่ือเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจ าปี 2564 ในขั้นตอน 
ที่ 2 
  

 
 
 
 
 
 
 


