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ผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงด้วย
“การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง” ดาเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสมกับภูมิสั งคม
ปัญหา และความต้องการของชุมชน ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้าง
ความเข้มแข็งของคนและชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีพ ภายใต้การกระบวนการมีส่วนร่วมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการ
พัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข มีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงเพื่อให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สู ง
อย่างยั่งยืน 2) ขยายผลความสาเร็จงานโครงการหลวงเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกล
ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง และ 3) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ทาง
การเกษตร พระราชกรณี ย กิ จ ศาสตร์ พ ระราชา งานโครงการหลวง การวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และการให้บริการสังคม
สวพส. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 จากรัฐบาล จานวน 516.0589 ล้านบาท
ดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ใน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การวิจัย การสนับสนุนงานโครงการหลวง
และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กร ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) มีผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรวมผูกพัน เป็นเงิน 274.403 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.17 ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับ ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์คิดเป็นร้อยละ 48.04 ของแผนปฏิบัติการประจาปี ประกอบด้วย
กลยุทธ์

ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

การวิจัย

46.95

การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

49.00

การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

49.11

การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

47.11

รวม

48.04
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ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการที่สาคัญ ได้แก่
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ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงเพื่อให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆที่รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือ
เป็นประโยชน์ต่องานโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง รักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบ น
พื้นที่สูง รวมถึงการนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูงอื่น อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง การพัฒนาและยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการรักษาสิทธิของชุมชนผ่าน
การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการดาเนินงานทั้งสิ้น 44 โครงการ หลัก
ในรอบ 6 เดือน มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 54.50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.95 มีผลการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม
มุ่งวิจัยพัฒนาพันธุ์เฮมพ์อย่างต่อเนื่องให้มีลักษณะดี ให้ผลผลิตสูง โดยปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์
เฮมพ์ THC ต่า ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
แปรรู ป เส้ นใยเฮมพ์ให้ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในกิจการทหาร และพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ที่เพิ่มมูล ค่าเส้นใยจาก
กระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 49.75
1.2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
วิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชและสัตว์บนพื้นที่สูง คานึงถึงการผลิตภายใต้ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับวิธีการ
จัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน มุ่งวิจัยและพัฒ นาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืช เพื่อ
สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทดแทนสารเคมีเกษตร มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาอาชีพบน
ฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เกิดความมั่นคงด้านอาหาร เป็นชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ควบคู่ไปกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีงานวิจัยสาคัญ 24 โครงการหลัก ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.59 ดังนี้
1) การวิจัยเพื่อปรับปรุง คัดเลือก ทดสอบ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่มีลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพ

สาหรับพื้นที่สูง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและตลาด และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เช่น พันธุ์
ข้าวท้องถิ่น ธัญพืชบนพื้นที่สูง กระเทียม กาแฟอราบิก้า องุ่น ผักอินทรีย์ มันเทศญี่ปุ่น เบญจมาศ กุหลาบ พันธุ์
สัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง เป็นต้น
2) การปรั บ ประยุ กต์ ใช้เ ทคโนโลยี การผลิ ต ผลผลิต ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับ พื้ นที่สู ง เพื่ อเพิ่ ม

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้า
การเพิ่มผลผลิตไม้ผล เช่น องุ่น เสาวรสหวาน พืชตระกูลส้ม มะม่วง การจัดการน้าและปุ๋ยในไม้ผล การเลี้ยงผึ้ง
เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้าผึ้ง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาหรับลดการสูญเสียผลิตผลพืชผัก การ
เพิ่มคุณภาพการผลิตไม้ดอก เช่น ว่านสี่ทิศ ดอกบัวดิน ไฮเดรนเยียกระถาง การพัฒนาต้นแบบสารชีวภัณฑ์และ
สารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง การเลี้ยงสัตว์ปีกและสุก ร
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ในระบบอินทรีย์ การแปรรูปจากเนื้อไก่เบรสและเนื้อไก่กระดูกดา การเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยนสเตอเจียน และปลา
เรนโบว์เทราต์ภูฏาน เป็นต้น
3) กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภูมิสังคมบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกษตรกรและชุ มชนบนพื้นที่สูงมีภูมิคุ้มกัน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
โดยติดตามความก้าวหน้าของจานวนผลงานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
20 เรื่อง พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครือข่ายวิจัย 2
เครือข่าย ได้แก่ (1) งานวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นที่สูงระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด และ (2) งานวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี
คาร์บอนต่าระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.3 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ใน 11
ชุมชน ศึกษาทางเลือกในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูงใน 5 ภูมิสังคม
ได้แก่ ชุมชนป่าเมี่ยง ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น ชุมชนทานาเป็นหลัก ชุมชนที่ปลูกข้าวไร่ -ข้าวโพด และ
พื้นที่เขตร้อน และศึกษากระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถยกระดับการพัฒนาตนเองและหลุดพ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้ต่าสุด
ของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยพัฒนา
ศักยภาพผู้นาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โ ครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 ชาติพันธุ์ รวมถึงสารวจ
สืบค้น และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรดิน น้า และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 5
ชาติพันธุ์ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 54.81
1.4 การวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
วิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง ศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชหัวพื้นบ้าน เห็ดท้องถิ่น ชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้
ประโยชน์ในการปลูกป่าชาวบ้านและใช้สอยของชุมชน และชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์
ซึ่งชุมชนสามารถตัดฟันมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ ขัดต่ อข้ อกฎหมาย รวมถึงการปลู กไม้ยืนต้ นเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิด ตลอดจนศึกษาและพัฒนาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง
อาหาร ยาสมุนไพร และไม้ใช้สอยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่
สูงในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ เช่น ผลิตภัณฑ์สาหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์นาโนนาส่งสู่เป้าหมายสาหรับ
กระตุ้นการงอกของเส้นผม ผลิตภัณฑ์เวชสาอางสาหรับผู้ชาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ามันที่สกัดได้จากพืช
ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เป็นต้น และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหรือปกป้องคุ้มครองทรัพยากรของท้องถิ่นมิให้
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สูญหายไปอย่างเป็นรูปธรรม เทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการธาตุอาหารในพืช ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้าที่เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง ร่วมกับการยกระดับชุมชนโครงการหลวง
เพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่าและยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนของชุมชนในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิ ตของชุ มชนให้ อยู่ ร่ วมกั บทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมบนพื้นที่สู งได้ อย่ างยั่ งยื น ผลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45.71

การพัฒนาพื้นที่สูงโดยใช้รูปแบบการดาเนินงานแบบโครงการหลวง เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับคนทุกกลุ่มคนบนพื้นที่สูง ลดความเหลื่อมล้าเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยพัฒนาศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 39 พื้นที่ ให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เป็นต้ นแบบการเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันได้ดาเนินการขยายผลสาเร็จงานโครงการหลวงเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เน้นพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่
พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร สร้าง
ศักยภาพของชุมชนให้สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายผลการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมจากฐานองค์ความรู้โครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบูรณาการแผนแต่ละ
ระดับ ร่วมกับแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นกรอบการดาเนินงาน เพื่อยกระดับชุมชนสู่ชุมชนพึ่งพา
ตนเอง และเป็นต้นแบบด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง
ดาเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ใน 6 จังหวัด พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 33 แห่ง ใน 8 จังหวัด โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 11
แห่ง ใน 3 จังหวัด พื้นที่โครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 11 แห่ง ใน 7 จังหวัด และพื้นที่โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 785 ศศช. ใน 14 จังหวัด ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 52.12 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ
49.00
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จานวน 48,791 ราย
(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 63) รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาอาชีพที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 224.782 ล้านบาท และคัดเลือกหมู่บ้านที่จะเข้าดาเนินงานพัฒนาตามแนวทางโครงการ
หลวงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 361 หมู่บ้าน ผลการดาเนินงานสาคัญ ได้แก่
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2.1 การพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ด าเนิ น การภายใต้ แ ผนแม่ บ ทศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 64.97 ดังนี้
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39
แห่ง จานวน 9,747 ราย ด้านการปลูกไม้ดอก ไม้ผล ผักอินทรีย์ พืชผักและสมุนไพร ชาและกาแฟอราบิก้า
การเลี้ยงสัตว์และประมง ป่าชาวบ้าน การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง
รณรงค์เพื่อลดใช้ส ารเคมีบ นพื้นที่สู งและเฝ้ าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่ งแวดล้ อม ผ่ านการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คุณภาพดินและน้า จัดอบรมเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสุขภาพเกษตรกร
จากผลกระทบของสารเคมีเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการปฏิบัติ
ตัวหลังได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย และส่งเสริมเกษตรกรปลูก
ผักภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) และมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลผลิต (GMP/HACCP) ในพื้นที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง โดยสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ น าและ
คณะกรรมการชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาการเข้าถึงแหล่งทุนในด้าน
ต่างๆ และยกระดับสู่การจดทะเบียนเป็นสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง พัฒนาชุมชนโครงการหลวง 7
ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต้นแบบของชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่าและ
ยั่งยืน ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนบนพื้นที่สูง 5 กลุ่ม ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้การดาเนินงานกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่ว มการพัฒนาชุมชน
ของตนเองในด้านต่างๆ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาแปลงเดิมของเกษตรกรผู้ปลูก
ป่าชาวบ้าน (แปลงเดิม พ.ศ. 2561 - 2562) สนับสนุนการจัดการดูแลต้นไม้ และเพิ่มธาตุอาหารในดินให้มีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงปลูกป่าชาวบ้าน (แปลงปลูกเดิม พ.ศ. 2562) ของเกษตรกร
387 ราย พื้นที่ปลูก 443.47 ไร่ จานวนต้นไม้ที่ปลูก 92,657 ต้น ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง
ทาแนวกันไฟรวมระยะทาง 216.5 กิโลเมตร และสร้างฝายชะลอน้า/ขุดลอกแหล่งน้าที่ตื้นเขินใน 36 ชุมชน
ฝายรวมทั้งหมด 70 ตัว
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2.2 การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ดาเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สู งแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25602564) มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) มติคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
เกษตรกรบนพื้นที่สูงทั้งภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากแผนที่ดินรายแปลง
เพื่อการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่กับการจัดการผลผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบน
พื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 33 แห่ง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ 11 พื้นที่ มีผลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 53.17 ดังนี้
ถ่ายทอดความรู้จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของโครงการหลวง ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ รวม 38,556
ราย เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเองและขับเคลื่ อนการพัฒ นาด้ว ยการพัฒ นา
ศักยภาพของผู้นาเกษตรกร โดยคัดเลือกผู้นาเกษตรกร ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2562 รวมทั้งสิ้น 909 ราย แบ่งเป็น
กลุ่ม Existing smart farmer 426 ราย และกลุ่ม Developing Smart Farmer 483 ราย เพื่อยกระดับการ
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้นาเกษตรกร สามารถช่วยขับเคลื่อนงานของ สวพส. และเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้และตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและช่องทางตลาด โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 24 แห่ง เกษตรกรเข้าร่วม
จานวน 1,114 ราย ดาเนินงานตรวจประเมินภายในแหล่งผลิตพืช ใน 14 แห่ง 13 ชนิดพืช และดาเนินการ
ขอรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกร 192 ราย ใน 12 พื้ นที่
จานวน 16 ชนิดพืช ได้แก่ เงาะ มะนาว ส้ม ส้มโอ ลิ้นจี่ องุ่น เสาวรส แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ พริกหวาน
กาแฟ มะเขือเทศโครงการหลวง เมล่อนญี่ปุ่น ซุกินี ฟักทองญี่ปุ่น และอะโวกาโด ขณะเดียวกันได้ พั ฒ นา
ช่องทางตลาดและจาหน่ายผลผลิต โดยเชื่อมโยงการจาหน่ายผลผลิตผ่านตลาดโครงการหลวง ร่วมกับการ
พัฒนาตลาดเกษตรกร 3 แห่ง ได้แก่ (1) ตลาดนัดชาวดอย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ตลาดนัดชาวดอยออนทัวร์ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยให้เกษตรกรในตลาด
นัดชาวดอยร่วมออกบูธจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกวันศุกร์ มูลค่าการจาหน่าย 3.21 ล้านบาท (2) กาด
เกษตรกรน่าน จังหวัดน่าน มูลค่าการจาหน่าย 0.062 ล้านบาท (3) ร้านอาคารตลาดและสถาบันเกษตรกร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลค่าการจาหน่าย 0.14 ล้านบาท
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการคัดเลือกหมู่บ้านที่จะเข้าดาเนินงานพัฒนาตามแนวทาง
โครงการหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 361 หมู่บ้าน ส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชนและทบทวนแผน
ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 32 ชุมชน พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
เกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดได้ด้วยตนเอง มีสถาบันเกษตรกรด้านการผลิต
และการตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้งหมด 81 กลุ่ม สมาชิก 2,483 ราย เงินทุน
ดาเนินงานทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท ประกอบด้วยสหกรณ์ 9 แห่ง สมาชิก 564 ราย ทุนดาเนินงาน 11.68 ล้าน
บาท กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 8 แห่ง สมาชิก 373 ราย ทุนดาเนินงาน 2.35 ล้านบาท วิสาหกิจชุมชน 30 แห่ง
สมาชิก 804 ราย ทุนดาเนินงาน 3.63 ล้านบาท และกลุ่มพึ่งตนเอง 34 แห่ง สมาชิก 742 ราย ทุนดาเนินงาน
2.43 ล้านบาท และมีสถาบันเกษตรตัวอย่าง 5 แห่ง
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อนุรักษ์และฟื้นฟูทรั พยากรธรรมชาติ และแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของแต่ละชุมชน โดย
กาหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งแยกพื้นที่ป่า พื้นที่ทากิน และที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มีความชัดเจน
89 ชุมชน (ชุมชนเก่า 81 ชุมชน ชุมชนใหม่ 8 ชุมชน) แก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินและน้า โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมและสาธิตการทาปุ๋ยหมัก รวมไปถึงการปรับปรุงดินในแปลงเกษตรกรตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบการปลูกพืชทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยปลูกไม้ผลร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชพี่เลี้ยง พัฒนาแปลงของเกษตรกรนาร่องให้เป็นแปลง
เรียนรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จานวน 3
แห่ง ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศกว่า 500 ไร่ ทาแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน ระยะทาง
301 กิโลเมตร ทาฝาย 24 ลูก

2.3 การสนับสนุนโครงการ “รักษ์น้าเพื่อแม่ของแผ่นดิน”
ดาเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 20 หน่วยงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน” และคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ” เพื่อเป็น
กลไกการสนับสนุนการดาเนินงาน โดย สวพส. ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และดาเนินการในลักษณะการ
ขยายผลการดาเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริไปยังชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ลุ่มน้า
11 ลุ่มน้า 7 จังหวัด มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 48.12 ดังนี้
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรในพื้นที่ 344 ราย สร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผักปลอดภัยต้นแบบนาร่องโดยใช้องค์ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือนและนอกโรงเรือน ใน 4 จังหวัด
ได้ แ ก่ พิ ษ ณุ โ ลก เลย แม่ ฮ่ อ งสอน และอุ ต รดิ ต ถ์ เน้ น การใช้ ปุ๋ ย หมั ก แทนการใช้ ส ารเคมี อั น จะก่ อ ให้ เ กิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้าเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
ประโยชน์ในแปลงและโรงเรือนที่ผลิตพืช ในพื้นที่ลุ่มน้าภาค จังหวัดพิษณุโลก และลุ่ม น้าหมัน จังหวัดเลย
ปรับปรุงบารุงดินในแปลงผลิตผักอินทรีย์ ติดตามและให้คาแนะนาการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษผักที่
เหลือ เพื่อลดการเผาเศษพืชในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควัน และเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น แปลงต้ น แบบการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ก ารเกษตร ให้ กั บ กลุ่ ม
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก และสนับสนุนพันธุ์พืชชนิดใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มี
การผลิตพืชที่หลากหลายในพื้นที่และให้เป็นแปลงสาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
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2.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2562 ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมพื้นที่ ศศช.
ทั่วประเทศ จานวน 785 ศศช. ใน 14 จังหวัด มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 21.68 ดังนี้
ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จานวน 144 ราย พัฒนาและสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูง โดยร่วมกับ กศน.อาเภอในการจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี
ความน่าสนใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น หลักสูตรการปลูกกาแฟอราบิก้าตามแนวทางโครงการ
หลวง การปลูกอโวกาโด้ การปลูกเสาวรสหวาน การปลูกไผ่ เป็นต้น จัดทาสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูง เช่น ปฏิทินโรคและแมลงศัตรูพืชที่สาคัญพร้อมวิธีป้องกันกาจัด จัดทาคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการ
เรียนรู้ให้กับครู ศศช. เป็นต้น
พัฒนาการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่ 50 ศศช. 19 อาเภอ 9 จังหวัด
พัฒนาศักยภาพของชุมชนตัวอย่างการขับเคลื่อนในการพัฒนาด้วยองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่ 20 ศศช.
17 อาเภอ 7 จังหวัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการสร้างฝายละน้าแบบกึ่ง
ถาวร การรณรงค์ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด การอบรมการวิเคราะห์ดินเบื้องต้นและการปรับปรุงบารุงดิน การ
ตรวจหาสารเคมีในเลือดของเกษตรกร และสนับสนุนต้นกล้าไม้ผล วัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 6 ศศช.
นอกจากนี้ ได้จัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ ศศช. (แปลงปลูกอโวกาโด้ เสาวรสหวาน ไม้ผลผสมผสาน
ผักในโรงเรือน กาแฟอราบิก้า) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและ ศศช. ใกล้เคียง โดยคัดเลือกเกษตรกร
ตัวอย่างเพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้กับคนในชุมชน 55 ราย
พั ฒ นาและสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ผ่ า นการใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ไลน์ (HDKN 61-64) และการใช้
Facebook (โครงการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ) เพื่ อ ติ ด ต่ อ สอบถามปั ญ หาอุ ป สรรค แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก วิ ช าการ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ครู ศศช. รวมถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทางานร่วมกัน
2.5 การบริหารจัดการ
มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29.74 โดยจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา ที่เน้นการสังเคราะห์องค์
ความรู้ รูปแบบ กระบวนการทางาน จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จาเป็น
สาหรับการพัฒนาพื้นที่สูง ได้แก่ การผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์
ความรู้/นิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์ผลงานในพื้นที่ดาเนินงานของ สวพส. จาแนกเป็นไวนิลองค์ความรู้ จานวน
44 เรื่อง คลิปสั้น จานวน 2 เรื่อง สรุปข้อมูล/ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
จานวน 5 เรื่อง และเผยแพร่ออนไลน์ 3 ช่องทาง
จัดประชุมคณะทางานระดับจังหวัดโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจาปี พ.ศ. 2563 2
ครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การดาเนินงานในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หลายกระทรวงร่วมดาเนินการ
นาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และเป็นการติดตามงานตามแผนบูรณาการที่ยังไม่เป็นไปตามแผนของ
หน่วยงานต่างๆ
ศึกษาดูงานและเข้าร่วมจัดกิจกรรมและออกคูหาประชาสัมพันธ์ในงาน International Agrtculture
Exhibition 2019 ณ จังหวัดชอลลานัมโด สาธารณรัฐเกาหลี โครงการแซมาอึล อุนดง
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พัฒ นาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้ เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ
ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม
ร่วมกับการเสริมสร้างสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการสังคมด้วยระบบ
บริหารจัดการและการบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงและประชาชนทั่วไป
เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้ที่สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ มี
ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้โ ครงการหลวง โครงการพระราชดาริ และได้รับบริการทางสังคมจาก
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 342,521 ราย (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 63) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้ อยละ
52.17 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 49.11 มีผลการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้

3.1 งานวิชาการและการเรียนรู้
พัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการเกษตร
พั ฒ นาและดู แ ลแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ ให้ มี ค วามพร้ อ มส าหรั บ ผู้ เ รี ย นรู้ จ านวน 11 ฐานเรี ย นรู้
ประกอบด้วย สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนไม้ผล พืชทะเลทราย พืชไร้ดิน โลกแมลง สวนสมุนไพร ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง โดมกุหลาบ เรือนร่มไม้ ศูนย์สาธิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายองค์ความรู้ ตลอดส่วนจัดแสดง
ต่างๆ ให้สามารถรองรับบริการการเข้าชมของผู้มาเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ
และผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองซึ่งนาไปใช้ประโยชน์ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้ว 51,420 กิโลกรัม
ศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
รวบรวมพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการจัดหาพรรณไม้ทดแทน จัดทาและติดตั้ง
ป้ายชื่อ และเพาะขยายพรรณไม้ที่ได้รวบรวมไว้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดย 1) จัดหาพรรณไม้ทดแทนและ
เพิ่มเติม จานวน 80 รายการ (เป้าหมาย 100 รายการ) ประกอบด้วย พืชหัว 11 รายการ ไม้ดอก 52 รายการ
พืชทะเลทราย/ไม้อวบน้า 3 รายการ และหญ้า 14 รายการ 2) จัดทาและติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้ 559 รายการ
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3) ขยายพรรณไม้ (พืชหัว ไม้ดอก พืชทะเลทราย/ไม้อวบน้า สมุนไพร พืชกินแมลง) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปักชา แยกหน่อ 381 รายการ รวม 5,611 ขวด/กระถาง/ต้น
ส่งเสริมการเรียนรู้และจิตอาสา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่สนใจ มีผู้เข้ารับการเรียนรู้ จานวน 29,141 ราย คิดเป็นเงินรายได้ 1.21 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) กิจกรรม
เรียนรู้แบบมีค่าใช้จ่าย มีผู้ได้รับการเรียนรู้จานวน 15,933 ราย จากการจัดโครงการแพ็คเกจกิจกรรมเรียนรู้
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ กิจกรรมปลูกรักนักอนุรักษ์ตัวน้อย 2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคม มีผู้
ได้รับการเรียนรู้จานวน 13,208 ราย จากการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ การจัด
กิจกรรมเสวนา การอบรมให้ความรู้เชิงเกษตร การจัดนิทรรศการทางวิชาการ ได้แก่ นิทรรศการข้าว นิทรรศการวัน
ดินโลก นิทรรศการ Bug Gang นิทรรศการสมุนไพร การรับนักศึกษาฝึกงาน นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่กิจกรรม
การเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ด้วยการเข้าพบบุคลากรทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ จานวน 8 ครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาคัญ ได้แก่
1) กิ จกรรม “มั คคุ เทศก์ น้ อย (RPR Ambassador) รุ่ นที่ 3” ได้ รั บความสนใจจากเยาวชนในจั งหวั ด
เชียงใหม่สมัครเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 3 ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จานวน 17 ราย จากโรงเรียนบ้านสัน
ป่ าสั ก และโรงเรี ยนต้นแก้วผดุงวิทยาลั ย โดยได้รับการฝึ กอบรมเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 และเริ่ ม
ปฏิบัติงานดูแลและบริ การข้อมูลแก่นั กท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันละ 4 คนตามจุดต่างๆ ได้แก่ หอคาหลวง
นิทรรศการ 236 ปี นิทรรศการบัวบาทยาตรา และการบรรยายบนรถโดยสารชมวิว สิ้นสุดการปฏิบัติงานเมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563
2) กิจกรรม “เกษตรกรน้ อยหัวใจสีเขียวเพื่ออาหารกลางวั นในโรงเรียน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านตองกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5 เข้าร่วมจานวน 50 ราย และโรงเรียนบ้านแม่
เหียะสามัคคี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมจานวน 32 ราย โดยเกษตรกรน้อยจะได้ร่วมกิจกรรม ได้แก่
การเพาะเมล็ดผัก ย้ายกล้าผัก การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมคอกเลี้ยงไก่ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ การเรียนรู้
และฝึกการปลูกพืชไร้ดิน การฝึกการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร การทาปุ๋ยหมัก
3.2 งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ และการให้บริการ ที่สาคัญ ได้แก่
จัดพิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอคาหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
จานวน 236 ราย
จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จานวน 521 ราย
จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
223 ราย

11

ผลการดาเนินงาน สวพส. รอบ 6 เดือน

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสันทนาการ และการให้บริการสังคม ที่สาคัญ ได้แก่
กิ จกรรมเทศกาลชมสวน (Flora Festival) “สาน
รักษ์” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์
2563 เผยแพร่ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ไทย
และผลสาเร็จการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงที่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งยังเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว ภายในงานได้ เนรมิ ตสวนสวยด้วยไม้ ดอกเมื อง
หนาวนานาพรรณนับล้านดอก เช่น ทิวลิป ลิลลี่ ซัลเวีย ไซ
คลาเมน ไฮเดรนเยีย เจอราเนียม เบญจมาศ บีโกเนีย พีทูเนีย
ฯลฯ จากมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สู ง
แบบโครงการหลวง ผสมผสานกับประติมากรรมภูมิปั ญญา
ไทยที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ร่วมกั บ
กิ จ กรรมสานรั ก ษ์ ผู ก พั น กั บ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
วัฒนธรรม กิจกรรมเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม (สาน
ปลาตะเพียน) กิจกรรมเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาด้านอาหารและ
ขนม โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ จากพื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นมาท าเป็ น
เมนู อาหารและขนมชื่ อดั งของภาคเหนื อ กิจกรรมสานรั กษ์ ตามสวนจากหน่ วยงานภาคี กิจกรรมเรี ยนรู้ เรื่ อง
สิ่งแวดล้อม ค่ายสารวจธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และตลาดนัดชาวดอยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 จานวน 324,452 ราย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สานรักเดอะซีรี่ย์ ประจาปี 2563 ภายใต้เทศกาลชมสวน ประจาปี 2563 บริเวณ
ลานส้มสุก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,619 ราย
กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 10 ปี วันพระราชทานนามอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ณ ห้องอินทนิล อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 215 ราย
งานประชาสัมพันธ์
เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งไทยและจีน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โรงแรมที่พัก การออกบูธประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยจัดทา
โปรโมชั่นส่วนลดค่าเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในช่วงเทศกาลชมสวน จานวน 13 หน่วยงาน ในโครงการ “เที่ยว
วันธรรมดา ราคาช็อกโลก”
3.3 งานพัฒนาธุรกิจและการให้บริการ
ปรับปรุงและพัฒนาจุดให้บริการร้านค้า สินค้าที่ระลึก ราชพฤกษ์เพลซ การให้บริการจัดเลี้ยง สัมมนา และ
ให้บริการเช่าพื้นที่ เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีรายได้จากการ
ให้บริการต่างๆ ดังนี้ 1) การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 1.82 ล้านบาท 2) การให้บริการห้องพักราชพฤกษ์เพลซ
1.01 ล้านบาท 3) การเช่าจักรยาน 0.28 ล้านบาท และ 4) การให้บริการจัดเลี้ยง สัมมนา และให้บริการเช่าพื้นที่
1.55 ล้านบาท
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ประสานความร่วมมือด้านต่างๆ และเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีทั้ง 6
หน่ วยงาน ได้แก่ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จากั ด
(มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
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และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อออกแบบการจัดนิทรรศการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของแต่ละองค์กร ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรในงานเทศกาลชมสวน ภายใต้แนวคิด “สานรักษ์” เพื่อให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สวนองค์กร ระหว่างพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ 1) กิจกรรมทาเทียน
หอมจากสี ธ รรมชาติ ณ สวนองค์กรธนาคารแห่ งประเทศไทย 2) กิจกรรมทากระดาษสา ณ สวนองค์ ก ร
ธนาคารกรุงไทย 3) กิจกรรมสานชะลอม ณ บ้านพอเพียง สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4) กิจกรรมทาถุงกระดาษสารพัดประโยชน์ ณ สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 5) กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ณ สวนองค์กรเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ และ 6) กิจกรรมระบายสีหมูออมสินด้วยสีธรรมชาติจากดอกไม้ ณ สวนบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน) นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม แชะ แอนด์ แชร์ ให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์สวน
องค์กรผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ การจัดงานตลอดระยะเวลา 4 เดือน มีนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
28,419 ราย
3.4 งานเครือข่ายความร่วมมือ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุ งสวน
พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศคู่ความร่วมมือ ในด้านวิชาการ พืชสวน และจัดการความรู้ ดังนี้
 ติดตั้งธงมนตรา ภูฎาน ที่ได้รับมอบจากนายเชวัง
โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน
ประจาประเทศไทย และร่วมหารือกับ Mr. Dasho
Rinzin Dorji ปลั ด กระทรวงเกษตรและป่ า ไม้
ผู้ แ ท น ฝ่ า ย ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ป่ า ไ ม้
ราชอาณาจักรภูฏานพร้อมคณะ ในการปรับปรุง
สวนนานาชาติ ป ระเทศภู ฏ าน พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ
ความอนุเคราะห์รูปแบบสวนนานาชาติประเทศ
ภูฏานเพื่อนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแล
สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ต่อไป
 จัดส่งหนังสือเชิญประเทศสมาชิก C.A.F.E. ร่วม
จัดสวนในเทศกาลชมสวน 2562 และรับมอบสวน
ประเทศเกาหลี ใ ต้ โดย GIFF ประเทศสมาชิ ก
C.A.F.E.
 ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างประเทศกับ Mr.Zhang Lihua รองผู้อานวยการ กรมนโยบาย
และแผน สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ร่วมหารือเรื่องการประดับตกแต่งสวนเคนย่ากับท่านอุปทูตเคนย่าประจาประเทศไทย
 ติดตั้งเสาธงเพิ่มเติม 4 เสา บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนนานาชาติประเทศอินโดนีเซีย รองรับ
งาน Indonesian Day และร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย จัด
งาน Indonesian Day เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 69 ปี ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ระหว่ า ง
ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “Bilateral Relations
Between Indonesia & Thailand and Integration within ASEAN” มี H.E. Mr.Ahmad
Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
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3.5 งานพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการให้บริการต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริ การที่เป็นมาตรฐานและมี การ
ดาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ดังนี้
จั ดฝึ กอบรมปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น ( First Aid) และการช่ วยฟื้ นคื นชี พขั้ นพื้ นฐาน ( CPR) เมื่ อวั นที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยในระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือก่อน
นาส่งโรงพยาบาล รวมถึงฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้แก่บุคลากรอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยจาลองสถานการณ์ 2
สถานการณ์ ได้แก่ แผนเผชิญอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และแผนเผชิญเหตุว าตภัย เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการสื่อสารของแต่ละกลุ่มงาน ในการ
เผชิญเหตุ ฝึกการอพยพนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ คนงานสนาม ไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย และประเมินความ
พร้อมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์อื่นๆ ต่อไป
เตรียมความพร้อมในการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึง่ บางช่วงเวลามีค่า
ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ดังนี้

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้รับบริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย อุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงมีมาตรการเฝ้าระวังและ
เตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์ทที่ วีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ มีคาสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กาหนดให้สถานที่ต่างๆ ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยครอบคลุมถึงศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ ซึ่งสอดคล้อง
กับการดาเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จึงกาหนดให้ปิดการบริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23
มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563
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นอกจากนี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ ไ ด้ เ ตรี ย มยกระดั บ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐาน ได้แก่ 1) ขอตรวจประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
ประจาปี 2563 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) สมัคร
เข้าร่วมการตรวจมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุมและสถานที่จัดกิจรรมพิเศษ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการงานจัดเลี้ยงและใช้สถานที่ ประกอบด้วย ห้องประชุมศรีตรัง ห้องประชุมกาสะ
ลอง ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และลานเวทีวัฒนธรรม และ 3) ขอการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย หรือ
Thailand Tourism Standard 2019-2021 ในสาขามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท ระดับ
3 ดาว โดยมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย (Thailand hotel standard foundation)
3.6 งานดูแลบารุงรักษาสวน
จัดหาพรรณไม้สาหรับจัดแสดงและตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ โดยในช่วงฤดูหนาวได้จัดซื้อพรรณไม้ดอกเมืองหนาว ไม้ดอกสีสันสวยงาม และพรรณไม้อื่นๆ จากมูลนิธิ
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เอกชน และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผลิตเอง
จานวน 549,232 ต้น มูลค่า 12.83 ล้านบาท สาหรับจัดแสดงและจัดตกแต่งสวนรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดงานช่วงฤดูหนาว และมีแผนการจัดหาพรรณไม้มาจัดแสดงและตกแต่งภูมิทัศน์ช่วงฤดูร้อน โดย
เน้นพรรณไม้ประเภทไม้ดอกทั่ว ไป เช่น สร้อยไก่ ดาวเรือง ซัลเวียฟาริเนเซีย แววมยุรา กล้วยไม้สายพันธุ์
ลูกผสมและสายพันธุ์พื้นเมือง เช่น เอื้องผึ้ง เอื้องคา และเอื้องสาย จานวน 104,391 ต้น มูลค่า 1.64 ล้านบาท
3.7 งานพัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีรายการงบลงทุน จานวน 10 รายการ จาแนกเป็น
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้า 2 รายการ และการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ
เรียนรู้ ท่องเที่ยว และการให้บริการ 8 รายการ วงเงินงบประมาณรวม 22.98 ล้านบาท
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พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และเป็นศูนย์กลางการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ
พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้และนาสู่การเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิด
เป็นร้อยละ 54.44 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รั บ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 47.11 มีการดาเนินงาน
สาคัญ ดังนี้
4.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะหลากหลายมิติ (Multi-function) สามารถปรับใช้ระบบดิจิทัล
และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) ในรอบ 6 เดือน ดาเนินงานพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ดังนี้
จัดฝึกอบรมให้บุคลากร 26 หลักสูตร จานวน 29 ครั้ง ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนรู้หลั กการ
ทางานแบบโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หลักสูตรสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรพัฒนา
นักวิจัย นักพัฒนา และบุคลากรผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหลักสูตรที่ สวพส. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ร่ ว มฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง านกั บ หน่ ว ยงานภายนอก มี บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาจ านวน 671 ราย (นั บ ซ้ า)
นอกจากนี้ ได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ ให้สอดคล้องกับแผนการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563-2570) เช่น การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบจัดการทรัพยากรบุคคล
ของ สวพส. การสารวจข้อมูลบุคลากรเพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้และความเชี่ ยวชาญของเจ้าหน้าที่ การกาหนด
กรอบอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ประเภทปฏิบัติการทั่วไป (ระดับ 6) ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ (ระดับ 6-7) และ
ประเภทวิชาการ (ระดับ 6-7) เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย
รัฐบาลในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโควิด19 สวพส. ได้ออกมาตรการป้ องกัน การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส COVID - 19 และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุ คลากรตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ในการดู แลสุ ขภาพของ
ตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนาพาตัวเองไปติดเชื้อ ให้
ติดตามข่าวสารข้อ มูล จากแหล่ งที่ น่ าเชื่ อ ถื ออย่า งใกล้ ชิ ด
สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อเดินทางไปในที่แออัด คนที่มีความเสี่ยงควรพบแพทย์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและคนรอบข้าง อย่างไรก็ตามสถาบัน มีแผนในการดาเนินมาตรการป้องกันไวรัส COVID - 19 อย่าง
เข้มข้นและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ หรือได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ ยังออกมาตรการ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ (Work from
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home) เพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาด
ในปั จ จุ บั น โดยมี ม าตรการในการก าหนดวัน ท างานและ
รายงานผลปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู้ อานวยการสถาบั น พร้ อมทั้ง จั ดเตรี ย มความพร้อ มของ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานของบุคลากร โดย
เตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการทางาน นาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช่วยในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้งาน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ระบบการประชุมทางไกลเพื่ อ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง
4.2 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
ดาเนินงานยกระดับสมรรถนะองค์กรตามมาตรฐานการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในด้านการสนับสนุนการดาเนินงานของ สวพส. เช่น งานด้านการ
อานวยการและสนับสนุนต่างๆ การกากับกิจการที่ดี งานตรวจสอบภายใน และงานด้านยุทธศาสตร์และการ
วางแผน
ด้านสนั บ สนุน นโยบายและการติดตามประเมินผล ดาเนินงานโครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก าร และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การด าเนิ น งานของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คุณภาพการบริการ สวพส. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลในด้านการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การมหาชน
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ ตามแนวทางพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ ระบบราชการ 4.0 โดย สวพส. ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ 4.0 ประจ าปี พ.ศ.2563 ขั้ น ตอนที่ 1 การประเมิ น ตนเอง และอยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท า
เอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ( Application Report) รวมถึงเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) และขอรับรองมาตรฐานหรือ
ส่งประกวดผลงานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสะท้อนการดาเนินงานที่แท้จริงของ สวพส. ทั้งนี้ ได้รับรางวัล
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ( NACC Integrity Awards) จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
4.3 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ทั้งในระดับปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนติดตามการประเมินผล
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ให้บุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีผลการดาเนินงานสาคัญ 9 โครงการ ดังนี้
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1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ได้ดาเนิน การทดสอบระบบ
คลาว ด์ ( Cloud Computing) ด้ ว ย โ ปรแกรม Microsoft 365 แบบ E1 ซึ่ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดให้บริการสิทธิ์ใช้งานในช่วง
สถานการณ์ ไ วรั ส Covid-19 ซึ่ ง สามารถใช้ ง านได้ ดี โดยเฉพาะการใช้ โ ปรแกรม Microsoft
Teams กับการปฏิบัติงานแบบ Work from home
2) โครงการพัฒนาคลังความรู้การเกษตรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคน
กระบวนการ และเทคโนโลยีให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วน
ต่างๆ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการให้บริก ารและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบ Line Official
Account สาหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารและให้บริการองค์ความรู้ของ สวพส. ในชื่อ “ของดี
บนพื้นที่สูง” เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 289 คน

3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานสูงสุด ได้แก่ การพัฒนาระบบ
บริหารงานพัสดุ การพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานคลัง (ระบบ Finance)
4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริห าร
จัดการบนพื้นที่สูง ดาเนินการสารวจและประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูลในพื้นที่และแลกเปลี่ยน
ความต้องการกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และจัดทาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการส่งเสริม พัฒ นา
อาชีพ ได้แก่ ทะเบียนไม้ผล ทะเบียนพืชผัก ทะเบียนพืชไร่ ทะเบียนพืชเครื่องดื่ม ทะเบียนไม้ดอก
และทะเบียนปศุสัตว์ 10 พื้นที่ และวางแผนจัดการพื้นที่ระดับกลุ่มบ้านอย่างเป็นระบบ โดยนา
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมบนพื้นที่สูงตามศักยภาพ 5 กลุ่มบ้าน
ร่วมกับการสารวจพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และจัดทาแบบจาลองพื้นที่ร่วมกับชุมชนต่อไป
5) โครงการบริหารจัดการน้าและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง ดาเนินการพัฒนา
ระบบสถานีวัดน้าต้นทุนแบบอัตโนมัติและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ จัดทาระบบในการ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณการไหลของน้าผ่านเครื่องมือวัด (Flowrate) และรายงานผลแบบอัตโนมัติ
เข้าสู่ ร ะบบแสดงผลของ สวพส. ในรูปแบบ 3G/4G นอกจากนี้ ได้ พัฒ นาระบบสถานี สู บ น้ า
พลังงานโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร่วมกับการสารวจพื้นที่ประเมิน
น้าต้นทุน 2 พื้นที่ และปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศจากระบบออฟไลน์เป็นระบบออนไลน์
ผ่านสัญญาณ 3G/4G เพื่อให้ข้อมูลมีการรับส่งได้แบบ Real Time
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6) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยุคดิจิทัล ซึ่งอาศัยการเชื่อมโยงและ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อนามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ส่งผล
ต่อการปรับปรุงงานตามภารกิจของสถาบันให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่ ว นเสี ย โดยใช้ Line Official Account “ของดีพื้นที่สู ง ” และยกระดับ เว็บไซต์ สวพส. สู่
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชั่น 2.0
7) โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลสู่การนาไปใช้ประโยชน์ ดาเนินการปรับปรุงข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และออกแบบ พัฒนา จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร การผลิตและการตลาด เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของพื้นที่ต้นแบบในรูปแบบ
Platform ด้านการวางแผนการผลิตและการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของกลุ่ม
8) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวางแผนส่งเสริมการ
ผลิต เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากแหล่งต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
เป็นปัจจุบัน มีมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาบนพื้นที่สูงทั้งระดับพื้นที่และหน่วยงานร่วมบูรณาการ
9) โครงการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ แ ละพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การสื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล
ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้มีช่องทางการนาเสนอองค์ความรู้ของ สวพส. และอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานและการติดต่อบริการต่างๆ ได้แก่ เว็บหลัก สวพส.
(ภาษาไทย – อังกฤษ) และเว็บอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ไทย อังกฤษ และจีน)
นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลเพื่อการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่
สูง ตามนโยบายการขับเคลื่อนให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยการนาฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่ สวพส. จัดเก็บไว้
มาแสดงผลทางเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ เจ้ า หน้ า ที่ เกษตรกร นั ก วิ จั ย และ
ประชาชนที่สนใจ รวมถึงเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และข้อมูล
องค์ความรู้ที่จาเป็นเพื่อการทาเกษตรให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4.4 การสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ
พัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ ผ่านการเผยแพร่
ผลสาเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากโครงการหลวงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรของโครงการหลวงและสถาบั น ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ด้านพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงและการทดแทนพืชเสพติด กั บหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มีผลการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
1) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน
รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานพัฒนาด้านเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
แบบโครงการหลวง (Royal Project Model) ในระดับนานาชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติตามพระราชปณิธาน
การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
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สูง จัดการประชุมขึ้นระหว่างวัน ที่ 22-24 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 675 คน โดยเป็นชาวต่างชาติ 43 คนจาก 17 ประเทศ

2) พัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ ให้การสนับสนุน
งานด้านต่างประเทศของมูลนิธิโครงการหลวง ดังนี้
 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลสาเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
ในงาน International Agricultural Exhibition 2019 และศึกษาดูงานด้านชุมชนเข้มแข็ง
และการพัฒนาการเกษตร ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2562
 ผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัย
ที่ 63 (CND) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2563
 ดาเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับต่างประเทศ
(ภูฏาน เมียนมา และอื่นๆ) ได้แก่ 1) การสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวงเกษตร
และป่าไม้ภูฏาน ระยะที่ 2 (ค.ศ. 2020 – 2024) และประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2) จัดการศึกษาดูงานด้านการ
ปลู ก พื ช ผั ก และผลไม้ ใ นระบบ GAP ให้ แ ก่ ค ณะเจ้ า หน้ า ที่ แ ละเกษตรกรจาก UNODC
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาพื้นที่สู ง
แบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 3) สนับสนุน
การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และ UNODC ประจา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 4) จัดงานสัมมนานานาชาติ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
แ ล ะ TaiwanICDF หั ว ข้ อ “ 2019 Royal Project Foundation and TaiwanICDF
Symposium: Technical Cooperation on Integrated Crop Management in Royal
Project Area” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวง
ปางดะ อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2562
3) เสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยื น

และสมดุลกับต่างประเทศ ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นาเยาวชนไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น มีผู้นาเยาวชนเกษตรของ
สถาบัน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ สี
คาสุข เยาวชนเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และนาย
โยธิน ก้อวงค์ เยาวชนเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน นอกจากนี้
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ยังคัดเลือกบุคลากร/ผู้นาเกษตรกร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมถึงประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ดังนี้
 คัดเลือกบุคลากรเพื่อ เข้าร่วมหลักสูตรอบรม/โครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
(Asian Productivity Organization-APO) ได้แก่ นายเมธี พยอมยงค์ ผู้ อานวยการส านัก
อ านว ยการ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมหลั ก สู ตร “Workshop on Rural Community
Development for Sustainable and Inclusive Growth” ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 8 – 2 2
พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนาดิ สาธารณรัฐฟิ จิ และว่าที่ร้อยตรีพรพิมล กันธะลีย์ เจ้าหน้าที่
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมการ
ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร “ Workshop on the Formulation and Study of Spatial
Development, Climate Change, and the Environment for Agricultural
Transformation” ระหว่ า งวั น ที่ 18-22 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ กรุ ง มะนิ ล า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์
 น าคณะเกษตรกรผู้ น าและเจ้ า หน้ า ที่ สวพส. ศึ ก ษาดู ง านด้ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตร ณ
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2562
 ประชุมหารื อความร่ ว มมือทางวิชาการและการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ
ไต้หวัน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีกิจกรรมสาคัญ ได้แก่ 1) การร่วมประชุมหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงาน TaiwanICDF ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไม้ผล (พลับ) สมุนไพรและชา ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม
2562 2) การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงานด้านการขยายพันธุ์
พืช เทคโนโลยีการผลิตผัก ดอกไม้ และไม้ผล และเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ณ
National Chung Hsing University ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2562 และ 3) การ
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิช าการและการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ า
และผลิตพืชภายใต้โรงเรือน การจัดการฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
สิ น ค้ า เกษตร ณ National Chung Hsing University ระหว่ า งวั น ที่ 24 - 30 พฤศจิ ก ายน
2562
 เจ้าหน้าที่ สวพส. 6 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้า นการเพาะปลูกกาแฟ และเทคโนโลยี
การแปรรู ป กาแฟ ระหว่ า งวั น ที่ 15 ตุ ล าคม - 3 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ มณฑลยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสร้ างเครือ ข่ายความร่ว มมื อระหว่า งมูล นิธิโ ครงการหลวงและ สวพส. กั บ
หน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี่ และการเพาะปลูก
พืชผักระบบอินทรีย์ (Organic) ให้คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก GIZ-SAFI สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (ศูนย์ย่อยเมืองอาง) อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ 2) สนับสนุนการประสานงานให้แก่
เจ้าหน้าที่โครงการเห็ดของมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกรใน
โครงการการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและการริเริ่มด้านอาหาร ของ GIZ ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563
ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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1. การดาเนินงานและให้บริการประชาชนบนพื้นที่สูงของ สวพส. เพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และภัยแล้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย ส่งผล
ให้ผู้รับบริการของ สวพส. ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้รับ
ผลกระทบ เช่น การรับซื้อผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากตลาดตามข้อตกลงปิดให้บริการ จึงงดรับซื้อและ
ลดจานวนการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ถูกเลิกจ้างงานจากต่างจังหวัดต้องกลับมาพักอาศัยยังภูมิลาเนา
ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น สวพส. จึงมีมาตรการลดผลกระทบในสภาวการณ์ COVID-19 และภัยแล้งในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ จานวน 49,325 ราย งบประมาณในการดาเนินงาน 12.56 ล้านบาท

2. นโยบายภาพรวมของสถาบัน
วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้โครงการหลวงและต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรบนพี่สูงที่เหมาะสมกับ
ภูมิสั งคมภายใต้ร ะบบการเพาะปลู ก ที่เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม และการเสริมสร้างความเข้ มแข็ง ของกลุ่ ม
เกษตรกรในการวางแผนการผลิ ต และการตลาด โดยมี อ งค์ ค วามรู้ จ ากการวิ จั ย ของ สวพส. ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและยกระดับการพัฒนา
ชุมชน รวมถึงพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มาตรฐาน ทั้งในด้านศาสตร์พระราชา งาน
โครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง และความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกันจะยกระดับองค์กรให้มี
สมรรถนะและขีดความสามารถสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและ
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แนวทางการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 – 2570) และนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ให้ ความส าคัญกับ การมีแผนรองรับการเปลี่ ยนแปลงต่อประเด็นท้าทายต่างๆ ทั้งด้านการพัฒ นา
บุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนาระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนการทางานเพื่อยกระดับ
การให้บริการและการบริหารจัดการข้อมูล เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน และการขับเคลื่อนองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมและความ
ร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อัน
ได้แก่ 1) การสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง 2) ประชาชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ผ่านแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และการบริการจัดการที่มีคุณภาพ และ 3) การพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
การวิจัย
ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงเพื่อให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เน้นงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
หรือเป็นประโยชน์ต่องานโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง รวมถึงรักษาคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง จานวน 44 โครงการ ให้บรรลุเป้าหมาย (1) ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50
(2) งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และ/หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 24 เรื่อง และ (3) มีเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1
เครือข่าย
การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ขยายผลความส าเร็ จ งานโครงการหลวงเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ที่ อ ยู่ ห่ า งไกล
ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและเป็น
มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม การตลาด การพัฒ นาสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง พัฒ นามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ต้นแบบด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง รวมถึงการสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยกระจายศูนย์เรียนรู้
ไปยั งพื้น ที่อื่น ๆ เน้ น การพัฒ นาหลั กสู ตรและศักยภาพผู้ นาชุมชน ผู้ นาเกษตรกร (Smart farmer) ในพื้น ที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
เฉพาะ และโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการกับหน่วยงาน ใน
พื้น ที่ดาเนิ น งาน 44 แห่ ง เพื่อให้ บ รรลุ เป้าหมาย (1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง
78,000 ราย (2) ยกระดับเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรี่อง 680 ราย (3) หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางโครงการหลวง 300 หมู่บ้าน
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การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่ง เรียนรู้ที่มีมาตรฐาน โดยพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการ
ต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้งานโครงการหลวง องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงองค์
ความรู้ที่แสดงให้ถึงพระราชปณิ ธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 และองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พัฒนาระบบการให้บริ การให้ส อดคล้ องกับมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อ ม
มาตรฐานการจัดแหล่งเรียนรู้ มาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น
นักวิชาการ นักจัดการเรียนรู้ และนักบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (1) ถ่ายทอดความรู้
โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ และการให้บริการทางสังคม 750 ,000 ราย (2) รวบรวมพรรณไม้เพื่อจัด
แสดง 15,000 รายการ (3) พัฒนาอุทยานให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 1 มาตรฐาน
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก ( Core Competency) การบูรณาการงานระหว่าง
สานัก การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะกลุ่มบริหาร (Managerial Competency) จัดทาหลักสูตรออนไลน์ และ
จัดกิจกรรมบูรณาการและจิตอาสา รวม 44 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับพันธกิจของ สวพส. สนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ให้การสนับสนุนการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
สถาบัน และคณะอนุกรรมการต่างๆ พัฒนาองค์กรสู่ความความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทางาน/ระบบการทางานภายในองค์การ
และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
และสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์
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