
o\ ----
t-~L'.ttMLt\~M~~'1t'lC!tt\l\LU~tLtJ'1tftLG~ ~r ,.. ,.~,.._ 9" 

(~uL\nLt{1 ~~.H.nt.n) 

~G).::>O-G)~G\G\-0 !.L~!.IA.1 

,_.,;:io~-~G\C.G)-O !.IA.1 

Rlel1~!.LUt'!.~1~~1irtLt'rtH11U_ttL~ 

t91q~~ -~·M. '!J t9I 

~~QU\L~~l\L~tLUnt~LQ~ 
{)lt-Qrt~~~-2rtintn) ... 

~!() 

~thl~ CJJ.,1.'1.oA I l9 P. loi'·'° 
W.J di,/! r'1 c;: n ~ .f\AL x ~ t l~ · fYJtl rt.DJg 

(J 

tti~ (ll~IA.fL1\S0J'C"e:,J/ .JG(:?~'t_.111 

~t,;Wfl't::31/ f\ISUW'ftl~ 

· f M.vJ;' -QN '1Ptf' 

rtrt!.H.MLrt 
"" ... " rmiw.rtL~ (G\C..::>G\ rt~Lrt(: -~c..::>G\ rt~L~ltl) rte~~, c. f1!l~rtt (rtR.LJ.A.m.LUJ!t'B) t'~~rt~Lrtlt{)~~~,rn~~rt,(\LLrn F9 I ti 

t'Bll.rtLt-rtt} 1L~!.LU ~t;Jf1L!. IA.f1k~l.,fUW IA~~ ~11!.~RU1 N .. !.IA.~W !.LU L~~ ~rtrt~k f1L!.IA.l!l!.~ 1B~1 

I 
.· .j_ ·:·;v-_:;vr·:~'1-·········L~tl 

....... "~···1rM····,.-~-~n1 

-············-···-················-··--·····url.t. I\ ~~~ -:-,. 

·~!::nL1w~~u~1m.!-~Hl1LUfo ,. 

J --------~....cc==~ 



pw~P t~lllJ1~ttll1tul!Jlr"LtU,llLJI ~L~U~au 

l!lltflt!11H~UL,!1llLJI 
l\L~fiJLnL}otLUtOHLfU,llUL}l 

(mnLl'tHmt fuMlll(,[,Ll.l~Ltl) ;-':/" P ,. r 

~C.\O~~~ 
-- ~)!ll~1.l,llt-Wi:f,!,111ll.MHrnUJ}L~ Bllfol 

~ t G~~LUM.t} 1L)pLffi~L~~l9~~ 18~ 1 

!UWIA~:::~11~lllfi.U1i:'l'.,~V1.:::Wl9~~n.U:·U,ti.L~ Gfl.~1 

....... "lj,ijj/fi"dfj·······uu.,1 (G\<:U>G\ lbl!!Lfl.lb -®<:U>G\ lbl!IL~~) 

::&il~~:iji~~ri re; !iii<hf(r\;;;rn:rffCU~fii)f ~~f\~U\ifi~Oiiiiri§Iii,tiCii~f;;;n:cf fij)iL~<LDiiii -~e~, 
. t-Nµ-··'~Uil·~·~·l-l~ff······ ... . ... Gidji·G)······ff Q"[\jf;j;tjM;····p;······ ········· .IA n, ('., ............................................. ········· ...................... fe.~Gi®/Gi.®Gib".j;i,ff ...... IA, 

p ,,, p 



• IA.Llbtl.U~ ~lfl.~® tl.Lt-n.tl.iLl!ltl.IA. n b o 

~L\', C\;!>;!>'G) U~Lrt!J rt~U ~~ ~vGmllll:-*LnLrtLIJ 1:-~1m~mLt.l.l~kttW\',lllfi.U1tl.,Q.LLrnn.M.1Jn.,ti.1J (;!>) 

IA.Llbtl.L~ µio·@@G) L~UW\',lllfi.U1µ11kt U4l ~L,\',1:-LklJL}l',LrtLl.ml!ll l.llfl~lb\',LUG~ 1 [j)~t:);'.:~11 ~ulHAP.L\',tl.L~IA.B 
~ ~ 

1:-rn~\',LUl:-\',l.ll l!lL~lll 1:-~UlllG~l!lL~lll tl.~1:-G~L,l,~IG~l!lL~lll µ11~l lbn.11[1!', ~ 1:-~l!lL~lll~L,lftl.~~Lft~L~l}\',LrtLIJk\ t 
' ' n 

tl.P.rtP.l:-Gfl.l!lL~lll\',LU;'.:~11 lll ~t:Jl',LUtl.L ~rt\',W!! ~ tl.t) 1 L ~\',LU ~k\ t Ltl.~ ~ l!lL~lll\',LU l!l ~\',L~~lb\',LUM.Ll.f £IA. ~;'.:\',fl.lb~ 1 (lfl) 

n.1.1 ;!>C\C\ n.t.n.L~ (JawJe::J :µews) l:-G~fl.1l!lL\',fl.W\',lllRU1Ltl.~~\',LU (G'\) ll.~l!ltJ.P. ~ ~n.~ (!)(!) d\19 [j)~f':ll:-~~11 
I S'P I\ I fl 

1:-G\',ll.kGR.~l!ll (d\19) ~,Vl!lG~fl.\',L~LGtl.L~\',lllLrtLtl.~~\',LUll.~l'!lbl'...l.l H o~~'G) ~n.~ ~L\', lfl~C\'® W\',lllfi.U1kt1 
' n ~ 

n.~i:-~rt\',W\',llli;\.U1 n.n.;::l', Jtlt ~Ll.f P.~lll ~t:Jl',LUrt~IJ11:-~ rtG ~l!lt. 111:-~lb~\',[j) ~n.r;p;::~1m1J;::Lrt~ 1 ~n.~n. t [j) ~t:l n.~i:-~rtLt.1.1~ 
I ir9 I I t." I 

\',lllfi.U1\',LUtl.L~\',lllLrtn.~;::W~ (®) ~LG !UW~IJ;'.:~11\',lllfi.U11:-l'...\',IA.;'.:Wi:'GR.~Ln.~1n.rtLllltl.Ll:-tl.tl.IJlb,tb!Jn .IJM.t.IJ p.i:-~ 

~c:~ ;::~~Gktl.f;1l!l~tl.Ll:-tl.tJ.1L~\',LU~t:l 

;'.:~11 (®®.OG)lfl) ~~·~~ ;::~~Gktl.f;1l!l~fULl't;'.:\',fl.lbl:-~L~UQ.1!',LU~t:l Ill'...\', 

!J:LH,M~) lflG).~;!> ;::~~Gktl.f; 1l!l~tl.Lt-tl.t) 1L~\',LU~f':l;'.:~11 lbk~141ruLrt;'.:\',fl.lbt-n.t11:-t.l:-Gfl. ~@·cy ;::~~Gk 
tl.f; 1l!l~fULl't;'.:\',fl.n.1:-~L~UQ.1\',LU~t:l~~l!ll W~l:-GLtl.~~;::~11\',L~~n,\',LU (;!> 

@o·µi~ ;::~~Gktl.f;1l!l~tl.Ll:-tl.tJ.1L~\',LU~t:i;::~11 ll.k~WruLrt;::l',fl.n.l:

n.t11:-t.l:-GR. G)~·c.~ ;::~~Gktl.f;1l!l~fULl't;'.:\',fl.n.l:-~L~UQ.1!',LU~t:l~~l!ll (~L\', ;!>C\~'~G)~ ~UbM.P.L\',
0

1:-rn~n.L~IA.B 
\',LU~n.n.kL~ 1~~) %n.~~ 11:-~~ 1mr; 1~UbM.P.LUrn~n.L~IA.B Ltl.~~\',LU (lfl 

JWG)·~~ ;::~~Gktl.f; 1l!l~tl.Ll:-tl.t) 1L~\',LU~f':l;'.:~11 lbk~WruLrt;'.:\',fl.n.l:-tl.t11:-t.l:-Gfl. ~o·;!J~ 
~ ' 

;::~~Gktl.f; 1l!l~fULl't;'.:\',fl.n.l:-~L~UQ. 1\',LU~t:l~~l!ll (~L\', C\®G)'~~ kllLt.l.ll!lGIA.~L~;::~11Ln.~~\',LUlbk~l W\',lllfi.U1) 
. ~ 

1:-t.~~\',LU 1:-\',1.11tl.Lt-n.tl.IJlb,tblJ;::~111:-t.~~\',LU l:-\',1.11n.n.111:-IJ~tl.~Ltl.~~\',LU (G'\ 
' " 

G)G)·lfl~ ;::~~Gktl.f; 1l!l~tl.Lt-tl.t) 1L~\',LU~f':l;'.:~11 lbk~141ruLrt;'.:\',[l.lbt-n.t11:-t.l:-Gfl. JWG).JWC\ 

;::~~Gktl.f;1l!l~fULl't;'.:\',[l.m~L~UQ.1\',LU~t:l~~l!ll \',LUl:-\',1.11 ~;!> tl.t.n.L~ ~~~\',LU (® 

• G~ fl.\',IJ~l!ll 

fu~L~~tl.Ll:-tl.tJ.1L~\',LU~t:ll:-!i? Ql:-~\',LU~,Q.gfl.tl.t:l111:-Gfl. ~c.·~ ;::~~Gktl.f;1l!l~tl.Ll:-~n.g[l.\',LU~t:J;::~11 oo·;!J~ ;::~~Gk I I f1 I\ 

G'\ IJLrt\',lllltl.~ ru Hl!ln.~LY~ ·11\',1.1 ~rtrtLlllruLrt;'.:\',fl.n.l:-~L~UQ.1!',LU~Lrt~LQ.1L~u1:-1J1:-E? ~~·~~ ;::~~Gktl.f;1l!l~ 
" ' ' 

IA.U"\11.L~ (!)(!)·~ ~L~£-t\',LU~t:l~ IA.LnnL~ ~;!>·C\;!>~ fULl't;::\',fl.lbl:-\',\',IJl!l~lbk~ ·IJM.t.IJ ~ fULl't;::\',fl.lbl:-Q (~ rti.ll.Jl.~ 

-®C\~G) rtl.IL~liJ) tl.G~1 C\ ll.G\',tl.tn.trnL~UQ.1!',LU~t:i;::~1mLl:-tl.tJ.1L~\',LU~t:l @·G)·G) 

n-1:-~ tl.t.~ lfl ~t.~11.GU;'.:\',fl.~ G'\;!>~G)·l21'M. tl.ll.L~rt\',LU ~l:-G~fufu,Q.P.L\',;'.:\',M.1:-f-1. 11 ®;!> L\',lllLrtrtLlllfl. l tl.f; 1;'.:l}lllkLIJI:-!!? 
n ' ' 

L~G t}o 11:-Gfl.tl.t.~n. t ;::~11 (G'\ IJLl't\',lll'l) fULrt~[l.1:-~ 1l!l_t-(l:t.~11.Glll\',LUl:-GR.tl.t.~n.11:-~\',LUtl.tJ. 1 L~ ~l ~l!ll (G)cyG) rtl.!Ltl.~ 
" " /'I " 

-®C\~G) Ill.I L~lll) tl.G ~1 C\ 11.G \',tl. t tl.Ll:-tl.t) 1 L~\',LU ~t:ltl.L !:-~ L\', !:-~ l!l~ ~l . IJM.t.IJ G) .G) 

(;!> IJLl't\',llll ;::~11 G) IJLl't\',lll'l) 1:-ki.1 G) ;::~Q l.~llltl.ll~l-Gtl.IJmLrnL\',L!Al!l~tl.P.L~rt\',LU~l:-Gkt t l!ltl.~LY 
I\ P" II I\ 

tl.P.L~rt\',LU l.ll:-G~11 l!lll.ULU IA.\',llltl.rt~\', U11tl.Ll:-tl.tl.1L l!l\',LU~t:ltl.Ll:-~L\',\',LU 1:-G\', 1 \',LUl!U~11 l!lll.ULU\',LUtl.L l!lLtl.~ M.\',LU!l.l!l;'.:\', , ,,, 0 IC'fet' ftll 'O 0 ~ 'Co ,,, 0 l'1 /'!I ,,, 

lfl.;!> G~ n.~1:-,Q.l!l_t-(l:t.~ ;!> ~n.GU;::l',fl.~1:-Gtl.t G)cyG) ·1e1·M. ruLrt;'.:\',fl.ll.1:-QL~;::l',fl. tl.P.L~rt\',LU~l:-Gl:-Gfl.tl.Li:-~,Q.gfl.\',LU~t:i 
" ' 

tl.~1;::\',fl.\',LUll.GWl!ltl.~LY~l (TM..U) \',LUP.L\',ll.ll.;'.:\',Ltl.~~\',LUrtl',W;::ru1.1n.Ll:-U,tbL~ @·G) 

1:-\',l!l!IA. mri. .G'\ b ~ n 

n.Ll',1A.l!l\',fl.lG~1 ·i;i.u·rn\', 
. ~ ' 

n.~~1L,ti (G)cyG) rtl.!Ltl.~ -@cyG) rtl.IL~lll) tl.G~1 C\ n.Gmt (tl.ll.L~rt\',LU~i:-G) rn~n.~Ln.~~;::~1rn~~tl.,Q.Ll}IJl:-Gfl. 

tl.Ll:-tl.t)1L~\',LU~t:ltl.Ll:-~L\',Gtl.IJ1 G'\C\ ·~·m C\G) ~n.p~ ~~®®/IJM.t.IJ ~ G~l:-,tb~~~i ·IJM.t.IJ ·@ 

··········································································································································of\.················································································································································· 
n.G~1 c. n.Gl',n.t (n.P.L~rt\',LU~i:-G) 1:-1J~n.~Ln.~~;::~1rn~~n.,Q.Ll.}1J1:-Gri.n.LmtJ.1L~\',LU~t:i N!~i 

......................................................... G\.~Gi ..... rtlJUJi;i;tiM· ....................... IA.nt; ............................................................................................... 7oo@·o···i;i;u-· ....... IA. 
'7" F' ~ F' 

····· -~~u,_.,t.ik1···trnui~tnhiJhttiJnffrt~u··fliinJtii'tn:crnn:rn tLUJ&U.nt.,, ~ f'b I po 1' 11' 0 t' 



"' . 

---...!..'" ' 

~~ ·~·u ~ <f 

IUW1t1~:::~1i~iDRu1r:-t~v.:::~u~LUL~~~n.rt~~ 

(ll.L~mn. LlfRlrn~Ln.) 

rut u 1.1~::; ~,, t~Rui N,ttA.:::WtLU L tt~n.rt~ttLU n.ui.~i > I p;:. l"b 

• (1.11:-tn.um.R. tA.n.n.LJG~Ln.) 
> p > ,,, -

jJ;6 n.LtlA.~tf1. l G~ 1 

(G)c.JJG) rt6!Ln.~ -<!:>c.JJG) rt6!L~~) n.G~1 C\ n.Gtn. l 
n. 

(n.ll.Llt\.rttLU 6!1:-G) 1:-~ IA.rl.M.Ln.11!\ M.::::~iir~ [!, m rl.Llj~l:-Gll.n.LmrnL ~tLU~l':ln.LN~LmLttA.n.tt t6! n.1t1., > F" K ,,, ,,,_,,, -o ,,, ~ 

Gn.~1Gll. 'U5 
" 

n.LtlA.~tf1. l G~, 'RU'trtt n.~~iL.tttt6!n.;:t, t,~mLrutLl!.~ 'RU'~f1. U5'G) 
n. • 

w t~Rumn.Llj~::::~,, Wt~Rui M.LL.m Ul.!rtM.,:::: ~imri.i:-~t~RU1 L6!rl.~M.LLJru6!rtM., 
,,, ,,, -P II --

' .. ' 

fu~L~~t~RU1L~n.~~~l':ltLU M.Ll1£tA.~::::tf1.rt~1tLU ~.l11~\ t-GEorn~i~n.t~n.l ·i;i,u·trtt ~Ln.~1n.rtL~ 

n.Lt-n.t} 1L~t-~rttt 'RU ~Lrtlt\.Lhb 1 ~ttrl.k1-l G~ 1 ~Ln.~1 n.n.G~6!1n.]otLUn. ln.Lt-~gf1.tLUl:-LIA.tn.111:-Lt~\ ·~M.t~ 

G)c.JJG) ruLrt::::tfbn.1:-Q !1JWlt1.~::::~m~uii:-tttA.::::W~Ln.~1n.n.Lt-n.G~6!1n.]otLU U5'G)'G) 
n. 

l:-Wlt\.tLU!:-t6!1n.n.111:-~!1n.~Ln.11!l~tLUl:-t6!l ::::~iit-t~lt\.tLUl:-f.6!1 
' .. I\ I\ I\ I\ 

Lrl.11!\~~n.1.111n.~n.1 n.~t-Qi:-L~Gl:-~!1r1.~kn.~~11:-~lt1.11Lrl.11!\~t-~rttt t-Wlt\.tLUl:-t6!l~l':l~L~ll.G~1kr1.~~1tLU~Lfl.G~6!iLn.11!l~ 
I /'I I I /'I I 

n. n. n. 
i:-rn1t1.tLUl:-t6!ll:-LtA.trnmL~Ln.11!l~::::~im~~,t-~tLUn._v~n.t6! rt6!1:-~~lJ rtG~~rn::::tLLJ~ n.6!~n._vw~i~rt6!t-~n.L~::::~,, 

n. f, d n. n. 
tLULll. ~n.Lt-~ ~ 11:-Xt 1:-~ 11n. ~Ln.11!\ ~twn.1 ~ ~ ~~L fl.G ~6!11:-L k~ (rueun ps1pmnw) Lll.L~~L~lt\.UL~lt\.ULl!.krtLt6!tLULrut n. 

.. ' .. • n. 
n.Mn.n.urttmt~rtn.n.ii~l!.ttLUn.tn.::::wn.rn (~ -G)C,;~X:9)'1.!'M.) U5 tA.::::~::::tt-~tA.n.M.Lrl.11!\M.::::~ml!.tn.LmL~Ln.11!\M!IJ111 l"b I Ip;:. ,,,_ II p;:. lt7 P l"b l"b'O II l"b 

' ' .. 



w 
°)lJ' • . 1\1:> 

i\J~ J9~C"\ 
··:_ .... ··-·······--..... 

k. .J ~ ~ Q,,'w .•. \..~LI. 
-.. \JllJ . I I J'I. ~QI· 

QJ .. " ...................... . 

di ii r. utAvinciiieJfl1 1q~, .. o.r.:Y.~.~· .• 

~'l'U':i1'tln1':i .. '5J~t~1~rn~YJ'.~J.~m~Jii~~m!1n·Hll!·:iXo.bJ_e:i~n-Wbb~~1m~.oJ:rYl .b?.1'.l!t .1!'.n .o~.:~~-~:~i~~,, nn.m.. 
~- -01; .. Q~-®~1~ -- - ~ · - ···-··· ············-~-- ~ -~ ---------~-------·x 1~'Vl ..... .... ;······Y.i_q.,:wJFJ~---~~~ -~---····fli·ff: ·······~:r@ d(fl -·· 
L':ie:J.:!_ ... H~JJJjmn.1.-w::i.'.l'W~J)-~~£1.1'.l.J.'\AJjJ.~brn;m.@J.'IATY'rWXJ.~~--(-U~.l:l.O'.l1l:J.V!1"Jl'W). 1-wA~'.l.J .. ~ .. L.~Urn .. ~ .. ~ .... , .llT. llJ.A. ~rl~ki 

(tJlmfllJ ®ct'b<9l - ih.J1fll.J ®crb®) 1J • G\M 
0 r:.t.:;~- . 

, ''JCl~---~-0-1--~-ij_n __ __ 
Clll CV c:il I ' 

b 'HJ'U ';j~lJ'Um11m1m~Vl11\ILn'l~mLL'1~'1'VlffHU 
"' 

d .. 
L 'ae:J.:! L~1J 

'11irn'l1'Uflru~m1l.ln11~~'U1wuu11'1Jm1 (n .'Vo.) 1~n1V1'U~mtium1'\.Jwbil'U~-rnm1 

'IJ5'1J'9i\11'U"V€1\lti\lrim1l.l'Vl1'1l'U '\.J1~'11u\lu'lh~mru ~ . Pl. ®ctb® 1'Limri'\.J1~ntiu~ Ci'. : '\.J1~~VJ5m~1'Um1 
u1V11T~· ~f111LL'1~~~'U1'U1l'lm1l.l1 'Um1\J1V111~ ~m11~\JU\11'U \lu'\.J1~l.l1ru VJ1~mmu flfl'1 bL'1~f1111 ~u1m1 

' 
'\.J1~'1l1'1l'U'V1~€1'Vl'lhti\11'U"V€1\11~ (Innovation Base) 11l.J~\lfl11n1n'U~ LL"1fl'1f111"Vtl\lfltu~m1l.lf111 L ~tit111 '\.J~ "' ~ ~ 

1~'U'U11'1lf111 Ci'..o (tiJ1~1~'1J'\IA'U) -U'ti Ci'..rn 1~~'Uf111~~'U1~1'Uf111fl1tl'U~LL'1fl'1f111 '\.J1~L~'U'UVl'U1VlLL'1~ 
~ 

fl11UflD9i 'Viii 1~"Vtl\lflt\J~ m1l.l f111ti\lf'i f111l.J'V11'1l'U L~tl\I f11111tl\11'Ue.J "1f111~1 L il'U\11'U LLn 1 Jil.l'Ul'l ~~ n 1tl'U~ LL'1 

ti'lrim1l.!V11'1l'U n1V1'U~ 1 ~ti'lrim1l.!V11'1l'U~ ~v1111v\11'UL'1'Uti1~l.l'Ul'l~ i U'1~ ® fl~\I (ll'l1l.l1'1 ® LL'1~ 1ml.l1'1 Ci'.) 
"' 

zj\I L U'Utii'1~1~ L 68\l'\.J1m ru 11l.l~\1'1111'1 ri~~ ti\I L U'U 1 '\.J ml.lirvmm1 Ci'.<9l LL lA\1~1~11'1J'IJ' ry ~9i n~~~ m ~~~\I 
1 'U~.Q Ati 1~l.l'Ul'l~11 n11m~VJ11\I Ln~mLL"1~'1'Vlmru '11V1fo11v\11'U 1 ~n~11'1\le.J"1\11'U"Vti\lti\lri m1l.!V11'1l'U 

"' 
1'U'd1\IL1m~~1\ll.J1LL~1 LL"1~rl1~LL'1\IL~mnu'ULEJ'U1E.i"Vtl\lflt\J~fl';j';jl.Jfl111fl1\lfl11LL"1~Lbe.J'U\11'U~'1~~~vr11'U.fl1V'Vlil1 

n1':i~1Lil'Un1':i 

'1m'IJ''U1~ mL'1~~~ 'LI 1~'U~'1\I (ti'lri f111l.l'V11'1l'U) 'Vl~ti '11~'1. 1~~ ~~\111V\11'Ue.J "1n11 
~ 

~1Lil'U\11'U 1'LI1tl'U b L~tl'U (1'1"11fll.l ®ctb<9l - ij'U1fll.J ~ctb~) zj\ILU'Uf11111V\11'Ue.J"1f111~1Lil'U\11'Ul'l1l.J 
' 

tii'1~1~-u1\l~'U 1~v~ti111~~1Lil'Ufl11~\11 'U~1'U"Vtl\lfl111'ltJ'Utii'1~1'~L68\lml.l1ru (l(J)';il.J1'1 ~) LL"1~ 1 'U~1'U"Vtl\IL-dtim 
zj\1'111viri~LU'U1'\.Jml.ll.l1V111 Ci'.<9l LL'lA\1~1~11'1lDqJqJ°'iti'lrif111lJ'V11'1l'U ~ . Pl.~ct~ ~'\.J1~ntiu~1v rn ~1'U Atl 

<9l) e.J"1f111~1Lil'U\11'U LL"1~f111LUf1~1tl\l'UU1~l.J1ru 1'LI1tl'U b L~tl'U (1'1"11fll.J ®ctb<9l - ij'U1fll.l ~ctb~) 
' 

~) LLe.J'Uf111~1Lil'U\11'UvltJ1'\.J LL"1~ rn) m1-LJ''ULfl~tl'U'ULV'U1Vm~Vl11\ILfl~Vl1LL"1~'1'Vln1cU 1'UU\l'UU1~l.J1ru 
~ctb~ '11~'1. ij.f111il'1'11ri' ru 1 'LI n111~ mL"1 ~~~'U1 L ~ti'1iru'1'U'U\11'U Lfl1\lf111'Vlm\I LL"1~"Vtn Ve.J'1 Lfl1\I n11 .. ' 
'Vl"11\1L~tJ1 ~Lil~ f111~ ~ 'U 1~'U~ '1\ltl~1\1 ~\I~ 'U f111 L'11l.J '1~1\1 LL"1 ~ n111n~1.fl iJ'Li fll ru 1Vl tJ \l~'U 11 l.J~\I 

~ ~ g~ u 

L'11l.l'1~1\I LL'1~~~'U 1tiVJ V1'U'Vl"11\111'1J~n n~ 1 ~L U'ULL 'Vl~\lm 1l.l~Yl'1l'11'U m1l.!V1m n'Vl"11vVJ1\1~1.fl 1~ LL'1~ ' ., ~ 
' ' I I c:il dClll Cl.I Q 

LL 'Vl'1\1Vltl\I L VJ E.11Vll.Jfl rum~ W~'U'U1'U1'1l1Vl 
' 

<9l) e.J'1fl11~1Lil'U\11'ULL'1~e.J"1fl11LUf1~1m~'U 1'LI1tl'U b L~tl'U (V1"11fll.J ~ct'b<9l - ij'U1fll.J ~ct'b~) 
' 

U\l'UU1~l.J1ru ~ctb~ '11~'1. 1~1u~~'111\l'UUWl.J1t\J ct<i'.b.Ci'.ct ~1'U'U1Vl ije.J"1f1111i~1v rn~0 . <9l<9l ~1'U'U1Vl 

fi~LU'U~tJE.1'1~ ct~.ct~ zj\1'1\lf111LU1'VllJ1Vf111LUf1~1E.l\l'UU1~lJ1t\Jml.JlJ9i ml.I . ~n1'Vl'U~H ru i'U1V11l.J1'1 ~ 
~ 

~tJE.1'1~ ctei'..oo LL'1~e.J'1f111'\.Jij'IJ'9i\11'Ufi~LU'U~tJE.1"1~ ~-b~ "V€1\ILLe.J'UUflD9if111~\IU zj\le.J"1f111~1L'Ll'U\11'U 
~'11ri'ru 1~v'11'\.J Ati .. ' 

/f111~1Lil'U ... 
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n.11.rt11.n.urtttn.rnrtn.mml!.ttLun.tn.~wn.m (;!>C.::>G\ -G\C.::>G\"ltl"M) w tA.~f1~U~tA.n.MLn.ll!lM~~1ml!.tn.u (ti I I IC" l'llb fl p::7 JO ~ rb /"lib 
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n.L~Ln.ll!l~M.t':l111:-LlA.tn.11rtL~Ln.ll!\~~~1m~~!.LUn.t}1L~ -~Mm fl.\G~n.Lt-M.t}1L~!.LUM.t':l11 (G\ 
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M.l!l ;!>C.C. n.tn.L~ (JaWJE:J :iJEWS) l:-G~fl.1~L!.fl.W!.~RU1LM.ll!\~!.LU (G\) Q.~~t}ll. ~ ~n.~ ®® d\19 ~~t':ll:-~1.1.11 
' ' ~ 

t-8!.rl.k81l.f1~1 (d\19) r1lf~G~fl.!.LIALGn.L~!.~LrtLn.ll!l~!.LUn.1J~n.r..l!l ~l o;::i~'G\ ~n.~ f1L!. w~c,'® W!.~U1~t 
' ~ 

n.~t-Qrt!.W!.~U1 n.n.~t ~t [1LLJQ.~~ ~t':l!.LUrt~~11:-~ rte~~!'., 111:-~rl.1J!.~[JM.Q rn~1m~~Lrtl.1.1 ~n.~n. t ~~t':l n.~t-QrtLtl!l 
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1'11l.l~1!ii'l.lelt.JVll.l1tJ 1 ~~1-U fl bbe..J'U.:Jl'U bb'1~1m.:i m1Vl bPl~ '11tl e..!'1 fl11~1 b il'U.:i1'U•1ru.:i'1mu'U 
' 

1~mL'1~~~'U1~'U~G1.:i (el.:ir1m1l.lvi1"ll'U) 1'LI1elt.1 b b~el'U (1'1'11fll.l l!:>ctb@ - ii'LI1fll.l l!:>ctbl!:>) L~ffu1L'1tJ'LI 
~ ' " "' ~· 'QJ 1~l.l'U1J1111m1m~'V111.:ibn~l'l"Jbb'1~'1vimru 'U'U ... 

~1UnLbe..J'U.:J1'Ubb'1~ 1fl1.:im1Vl bPl~ 11ii'Vl'OJ11ru1 bb~1 tl11n!]e..J'1 m1~1b il'LI.:J1'LI'11tl11ii' ~.:i-d' 
"' .. L "J v-3L~3.J 

~111 fl.:J1'Uflru~ m1l.lfl11~~'U11~uu11"l!m1 (fl .~ .1.) 11ii'n1vi'Uvi melu fl11tl 1~ LiJ'Ue..1'1 fl11 

tJ~u~.:i1'U'Uel.:Jel.:Jrlfl11lJV11"ll'U tJ1~'11iJ.:iutJ1~l.l1ru ~ . Pl . l!:>ctbl!:> 1 'Liel.:iri'tJ1~flelt.1~ ~ : tl1~~'V16i11~ 1 'Um"J 

u~vi11~ vim1Lb'1~~~'U1'Ui' l'1m1l.l1 'Um1u~m1~ vim11~uu.:i1'U .:iutl1~l.l1ru 'Vl~~mmu 1°11°1'1 bb'1~m11 ~u~m1 
' 

tJ1~"lll"ll'UVl~elV1i.11tJ.:J1'U'Uel.:J~~ (Innovation Base) 11l.J~.:im1n1nuvi bb'1n'OJfl11'Uel.:Jflru~m1l.lm1 L~m.h 1 tl~ ... ~ ~ 

wuu11"llfl11 ~.o (1'11~1'viu.:il'i'u) .LJel ~.rn d~~ufl11~~'U1lii'1'Um1n1nut11LL'1n'OJfl11 tJ1~L~'Ut.1'Vlt.11'Vlbb'1~ 
~ 

m1tl~ u~vi-U 1~'Uel.:Jflru~ m1l.l m1el.:ir1 m1l.lV11"ll'U b~el.:i m111 tJ.:!1'\.Je..!'1m1~1 b il 'U.:!1'\.J bbn ~ ~l.l'U 1'11~ n1nu~ bb'1 

el.:Jrl fl11l.JVl1"ll'U n 1Vl'UVJ 1 ~ el.:Jrl fl11l.JVl1"ll'U~ Vlvl 111 tJ.:J1'Ub'1'Uel~~lJ'Ul'11 i iJ '1~ \!:> fl~ .:i (lml.l1'1 \!:> bb'1~ 11'11l.J1'1 ~) ... 
zj,:iblJ'Ul'i'1~i'viL;a.:itJ~mru 11l.l~.:J'11~1'1'1~~el.:iLll'LI1tlml.lutJml'111 ~(9) Lbvt.:i~1~11"l!uqitQ'~m1~~fl1~vi~.:i 
1 'LI~-d~el ~~l.J'Lil'l 111fl11m~'V111.:i Lfl~vi1LL'1~'1vimru ~1vifo11tJ.:11'\.J1~fl~11 fi.:ie..1'1.:i1'U'Uel.:iel.:iri'fl11l.Jvi1"ll'U ... 
1'LI"li1.:iL1m~~1.:il.l1LL~1 Lb'1~f'l1~Lb'OJ.:JL~mnu'LI1tJt.11tJ'Uel.:Jflru~m1l.lm11fl1.:im1Lb'1~b1.e..J'U.:J1'U~'OJ~~viv111urntJvi-Ll1 

n1':i~1LiJ'Ufl1 "J 

'1mu'LI1~mb'1~~~'U1~'U~'1.:i (el.:Jrlfl11l.JVl1"ll'U) Vl~el '11~'1 . 11ii'~vi~.:i11tJ.:J1'Ue..J'1fl11~1Lil'U.:i1'U 
~ 

1'U1elt.1 b b~el'U (vimfll.J l!:>ctb@ - ii'U11°ll.J l!:>ctbl!:>) zj.:ibll'Um111tJ.:i1'Ue..1'1fl11~1bil'U.:i1'Uml.ll'i'1~1'vi.LJ1.:i~'U 
' 

1vitJ~el1111ii'~1Lil'Um1~.:i1 'U~1'U'Uei.:Jfl111'1elt.11'11~i'vib:S.:itl~l.l1ru (lml.l1'1 \!:>) bb'1~ 1 'LI~1'U'Uel.:Jbdelm zj.:i'11~1J1'1~ 
bU'U1tll'11l.JlJ11'111 ~(9) Lbvl.:J~1~11"l!Uqiqi~el.:Jrlfl11l.JVl1"ll'U ~.Pl .l!:>ct~ ~tl"J~flelt.Jlii'1tJ rn ~1'\.J ~el @) e..J'1fl11~1bil'U.:J1'U 
Lb'1~m1LiJflzj1tJ.:it.1tl1~mru 1'LI1elt.J b L~el'U (1'1'11fll.l l!:>ctb@ - ii'Lilfll.l l!:>ctbl!:>) \!:>) Lbe..J'Ufl11~1Lil'U.:i1'U~el1tl 

' 
Lb'1~ rn) fl11"11t.JLfl~el'U'U ltJt.J1tJm~'V111.:Jbn~mbb'1~'1Vlmru 1 'LID.:Jt.JU1~l.J1ru l!:>ctbl!:> '11~'1. iin11n'OJ~1l'i'qi 
1 'LI fl111~ tJ LL'1~~~'U1L ~el'1ut.1'1'U'U.:i 1 'U 1fl1.:ifl11V1'1'N LL'1~'UmtJe..i'11fl1.:im1vim.:iL~el 1~Lnvifl11~~'U1~'U~'1.:i ' ~ 

el~ 1.:J~ .:!~ 'U fl11L'1~l.J'1~ 1.:Jbb'1~ fl11~ fl~1.1J iJ U qi qi1Yl el.:!~ 'U 11l.J~ .:J b'1~l.J'1~ 1.:Jbb'1~~ ~'U1~ 'Vltll'UVl'11.:J11"ll~')fl~ 
1 ~L U'ULL vi~.:i m1l.l~~"ll'11'U m1l.JV1'11 flVl'11 tJ'V11.:i:a1m~ LL'1~ LL vi~.:ivlel.:i L ~ tJ1~ii flrun1~1~~t.1'U1'U1"1!1~ 

~ ' 
@) e..1'1fll';j~1Lil 'U.:J1'Ubb'1~e..J'1fl11LD flzj 1m~'U 1 'LI1elt.J b b~ el'U (1'1 '11fll.J l!:>ctb@ - i'.i'U1fll.J l!:>ctbl!:>) 

' 
iJ.:iutJ1~mru l!:>ctbl!:> '11~'1.11ii'~u~viG111.:iutJ1~mru ct~.~ct ~1'Ut.11'Vl iie..1'1m11effzj1tJ rnl!:>o.(9)(9) ~1'Ut.11'Vl FiviLll'U 

~eltJ'1~ ct~.ct~ zj,:i'1.:ifl11Lu1Vll.l1tJm1 LiJflzj1tJ.:it.1tl1~lJ1ru1J11l.ll.l~ fl1l.l . ~n1vi'UviH ru i'U11J11m'1 l!:> ~eltJ'1~ ct~.oo 
~ 

bb'1~e..J'1 fl11U~t.J~.:J1'UAVlb U'U~eltJ'1~ ctl!:>. b~ 'Uel.:Jbbe..J'Utl~i.'.M fll';j~.:JiJ zj.:Je..J'1fl11~1Lil'U.:J1'U~~11'1 qi lVltJ'11U ~el 

/fl11~1 ... 
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0/obunm1l~~rnim1-s-s 

(~1\J1'VI) 

~ftrn-s~1 b u'U.:i1'LI 

o/oliimb~'Lliw 

GI . f11'ji~EJ ~1'Ll1'LI Ci'.ct Lfl'j.:Jf11'j 

l!'.l . f11'j~\llJ'Ll1~'\J~~.:iLL uu Lfl'S.:Jf11'S'Vlft'NLLmmuu~'\J'\J.:J1'\J Lfl'j.:inw,1'11.:i 
" ' 

(Lnjj\1l'Sn'S 1~~tJf11'j~\llJ'\J1LLft~n1EJVleJ~fl11lJ~ ctct,i!JGJ b 'S1EJ) 
" 

m. f11'S~\lll'\J1C)Y1El1'\J'Vlft1.:J'S1'llYi'jn,;LU'\JLL'Vl~.:JL~EJ'\Jj 

(~~L oLJ1~'\.J\J~f11'SC)VlEJ1'\J'Vlft1.:J'S1'llYi'jn,; ctl!J~.~b<i'. 'S1EJ) 

Ci'.. f11'j'\.J~'\111'SLLft~~\lll'\J1eJ.:Jrln'S 

'S1lJ 

blrl.l!'.llrl% 

ct<i'. .o~% 

ctb .~i!J% 

ctb.GJct% 

ct:'C:.:.ct:'C:.:% 

(mmo.~~) 

ctm.i!Jl!'.l% 

ctct.l!'.llrl% 

ctlri.oGJ% 

Ci'.ct.l!'.lm% 

ct:'m.bC:.:% 

?11~?t.1~m!u?t'U'U-:l1'U1'11l .. J'U1V'U1CJ"lJB.:Jm~'V111.:Jbn'\~1'1'HbG'l~?f'\llfl'HU mVi (<9>) CJm~~U1J11'1)~1'Ufl11bfl~\J))~ , "' ,, 
Fn11J~.:J~'U e..1~1'11'U~'U~L'\111J1~?11JbLG'l~Ltl'UiJl'11tlU~.:Jbb1~~a1J ~.:JL?f~1Jfl11e..1~1'1Yl'1lmCJ1~1~UUbfl~1fl111J~.:J~'U 
1~bfl~1m <9>,'v~rn 11CJ ~'\..!~ l!l,~cto 1~ mufinum1~~'U11J11'11~1'UB1V111'1JG'la~.ti'CJ (GAP) 1~CJ'tla-ru1a.:i ,, "' 
LL'\11~.:Je..!~1'1 GAP <9><9> ~'\..!~ ~ '1lU~Yl'1l (l!l) fl11~~'U1Lfl~1'11m'IJ11~b'IJ~a.:i (Smart Farmer) '11'U1'U 'o:>'o:><i'. fl'U 

(rn) b ~1JU1~ ~'VlB.111~ fl11U~'\1111~ ~fl111'1G'l1~ ~~'U11 ~ij fl11vl1 b U'U ii'1 fl111J~1'U fl11e..J~\J1 bbG'l~fl111'1G'l1~"1JB.:J 
'1l1J'1l'U1~"'11l11'1'11V1ti1CJ~'Url1~1'1m~~.:i ct 1UbbUU 1~bbri l'1m~~ar11Vi'a.:i~'U 1'1m~-ilal'1flG'l.:J 1'1m~1fl1.:im1V1m.:i , ,, ,, 
~'Vl CJ1'U11'1l~'l fl,; bbG'l~ e..1~1J1 b ~a m1u ~1.11 fl 1~ CJ?11m1'1?1~1.:i11CJ1m ~bbri Lfl~mmfl11 l!l<9><9l.o~ ~ 1'Uu1'Vl 

(Ci'.) ?1'1!u?t'U'U?fmumfl~1J11m1~ijfl111lboifmb~.:i ?111l11'1~.:!1'1'Uba.:J1Ji' ~ct fl~ll ?11l1;afl l!l,<i'.<i'.'v 11ti , , 
'Vl'Uvl1bU'U.:!1'U <9>~ . rn~ ~1'UU1'Vl , 

l!l) bbe..!'Ufl11vl1bti'U.:i1'U~B 1'\.J ?11~?1. vl1bU'Ufl111~mbG'l~~~'U11'111l bb 'U1'Vl1.:J bbe..!'U~~'U1Ji'1'U 
QCLJ Q.I Ji d d ti QQ.I QI I QJ 

.:11'U1'1CJbbG'l~~~'U1~'U'Vl?f.:11~CJ~'Vl rn (~.f'll . l!lct'o:>l!l - l!lct'o:><i'.) b'U'Um~U1'Ufl111'1CJbbUU1J?f1'U111JflU'1l1J'1l'U ,, , 
u1ru1m1m11J~'11fl'\llG'l1fl'\llG'l1CJ?f1"1J1 (Multidisciplinary) ?1~1.:Jbfl~B~1CJ1~CJ1'Ufl11~~'U1~'U~?f.:J ~.:i1'UiJ~.:i1'U ,, ,, ,, 
Q ll CV d d V I.I ll Cito Cl.I I QJ I Q V 

1'1l1fl11bbG'l~~1'U?f .:Jfl1J'Vl bfl CJJflUe..J fl'U ?ffl11~bb1~G'l Bll Jl 1J ?f .:Jflll flJUfl flU fl11?1 .:Jb?f11JbbG'l~~ ~'U11'111Jbb 'U1'V11.:J ,, ,, ,, 
1fl1.:Jfl11'\llm.:J ~ ~'U1bfl~B~1CJfl11b~ CJ'U~ b~ B"lltJ1tJe..JG'l 1fl1.:Jfl11'\llm.:J 111l'1.:i~ ~'U1bb'\ll~.:Jb~ CJ'U~~ '\..!~ ?f .:JBV1.:J~ .:!~'\..! ,, ,, ,, 
1'U~'U~f'll'U~~~m1fl1.:im1V1m.:1bbG'l~ 1m.:im1~ ~'U1~'U~?t.:ibbUU 1m.:im1V1m.:i ~~all~.:! b -U''U 1 ~ij bbe..ima.:i-rum1 ,, ,, 
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ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงเพ่ือสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้า แก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน และปัญหาการบุกรุกท้าลายสิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้้าล้าธารของประเทศไทย รวมทั้ง
ขยายผลความส้าเร็จของโครงการหลวงไปยังพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ของประเทศ โดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นตามหลักภูมิสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวพส. จัดท้า “แผนพัฒนา
ด้านงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง” โดยยึดหลักการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ชุมชนพ้ืนที่สูงอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลทุกมิติ โดยมี        
พันธกิจหลัก ดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และขยายผลความส้าเร็จงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

สวพส. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จ้านวน 546.45 ล้านบาท ด้าเนินงานภายใต้ 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิจัย การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง การพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ และการบริหารและพัฒนาองค์กร ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562) มีผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมผูกพัน เป็นเงิน 312.28 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 57.15 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 52.68 มีผลการด้าเนินงาน
ตามเป้าหมายการให้บริการที่ส้าคัญ ได้แก่ 
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เน้นการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่สูงและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เป็น

โครงการวิจัยที่ก่อประโยชน์ด้านเพ่ิมผลผลิตเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านสังคมและ
นโยบาย ซึ่งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหารวมถึงพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในด้านการแก้ปัญหาความยากจน การสร้างให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความม่ันคงด้าน
อาหาร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ้านวนโครงการวิจัยที่ด้าเนินการ 45 โครงการ
หลัก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 67.27 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 53.22 มีผลการด้าเนินงานส้าคัญแต่ละกลุ่มงานวิจัย ดังนี้  
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1.1 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง 

 เน้นการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง โดยเฉพาะองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตพืชและสัตว์ให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือคุณภาพสูงขึ้น  ผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 55.69  
 

งานวิจัยด้านพันธุ์พืช 

 รวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าโภชนาการ 
 คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ที่มี THC ต่้า และมีคุณสมบัติเด่นในด้าน

ต่างๆ 
 คัดเลือกพันธุ์ถั่วแดงหลวง ถั่วขาว และงาหอม  ให้มีผลผลิตสูงและมี

คุณภาพที่ด ี
 คัดเลือกพันธุ์เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และทดสอบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น 
 ทดสอบพันธุ์กระเทียมที่มีคุณค่าทางโภชนเภสัชสูง 
 ทดสอบพันธุ์ไม้ผล เช่น องุ่น เสาวรส แบล็คเบอร์รี่ 
 คัดเลือกต้นกาแฟจากแหล่งพันธุ์อ่างขางและอินทนนท์ ส้าหรับใช้เป็นต้น

แม่และปลูกในแปลงผลิตเมล็ดแม่พันธุ์ 

งานวิจัยด้านพันธุ์สัตว์ 

 คัดเลือกพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองที่มีสมรรถภาพดี 6 สายพันธุ์ เพ่ือทดสอบการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองร่วมกับเกษตรกร 

 ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาไซบีเรียน สเตอร์
เจียน และปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏาน 

งานวิจัยด้านเทคโนโลยี 

 การเพ่ิมผลผลิต ได้แก่ การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว กาแฟ 
องุ่น ราสพ์เบอร์รี่ การเลี้ยงผึ้ง แกะพันธุ์ขน ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง และหมูหลุม 

 การขยายพันธุ์พืช ได้แก่ ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์บัวดินส้าหรับเพ่ิมปริมาณ
หัวพันธุ์ 7 พันธุ์ 

 การจัดการโรคและแมลง ในผักอินทรีย์ มันเทศญี่ปุ่น และส้ม 
 การจัดการน้้า ปุ๋ย และธาตุอาหาร ในข้าวนา บัวดิน และไม้ผล 
 การศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตไม้ผล ได้แก่ พลับ 

มะม่วงพันธุ์นวลค้า และอาโวกาโดพันธุ์บัคคาเนีย 
 การแปรรูปผลิตผลเกษตร ได้แก่ เส้นใยเฮมพ์ กาแฟ เลมอน แกะพันธุ์ขน 

ไก่กระดูกด้า ไก่เบรส และสุกร 
 พลังงานทดแทน ได้แก่ ศึกษาพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงาน

ทดแทน 
 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตร เพ่ือป้องกันก้าจัดโรคและแมลงในไม้ดอก พืชผัก 

และไม้ผล 
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1.2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 

 เน้นการวิจัยเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตลอดจนการวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง โดยศึกษา รวบรวม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ผลการด้าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 44.79 
 

งานวิจัยด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ใช้ประโยชน์ และต่อยอด
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

 รวบรวมองค์ความรู้และความหลากหลายของพืชท้องถิ่น 
 ศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืชอาหาร พืชสมุนไพร และเห็ดท้องถิ่น  
 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีศักยภาพ ได้แก่ ต้ารับขับสารพิษ ผลิตภัณฑ์

เวชส้าอาง และเครื่องใช้ในครัวเรือน รวม 14 รายการ 
 คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 ต้ารับ ได้แก่ ต้ารับยาแก้นิ่ว ต้ารับยาแก้ไอ 

และต้ารับยาแก้ท้องอืด 
 พัฒนายกระดับชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างเศรษฐกิจจากพืชท้องถิ่น 
8 ชุมชน 

 

1.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง 

 เน้นการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการที่ด้าเนินงานร่วมกับชุมชนบนพื้นที่สูง ผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
52.55 
 

งานวิจัยด้านป่าไม้  ศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่น ไม้สน และไม้จันทร์หอม 

งานวิจัยด้านการฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 ทดสอบเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพการปลูก 
ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง และหอมญี่ปุ่น 

 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารผักอินทรีย์บนพ้ืนที่สูง ได้แก่ ผักกาดหวาน 
ถั่วแขก โอ๊คลีฟเขียว และกะหล่้าปลีหวาน 

 การลดการปนเปื้อนโลหะหนักอาซินิคในดินที่ปลูกกะหล่้าปลี 

งานวิจัยด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 

 การพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่้าและยั่งยืน 
 การจัดการขยะและน้้าเสียของชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวง 
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1.4 การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการวิจัยเชิงพื้นที่ 

 เน้นการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและยกระดับระบบเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
ภูมินิเวศของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 59.13 
 

 

ชุมชนที่มีฐานจากการปลูก
ฝ่ิน 

 ทดสอบวิธีการจัดการแมลงศัตรูข้าวนาแบบผสมผสานเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
 วิธีเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวนกาแฟอราบิก้าอินทรีย์ ตามผล

วิเคราะห์ดิน 3 กลุ่ม 
 ทดสอบชนิดไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 2 ระดับความสูง จ้านวน 3 ชนิด 

 

ชุมชนที่ปลูกข้าวไร่ – 
ข้าวโพด 

 ทดสอบชนิดไม้ผลบนพ้ืนที่ลาดชัน 2 ชนิด ร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและ
น้้า 

 ทดสอบวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในการปลูกมันเทศ
ญี่ปุ่นหลังนา 

ชุมชนท านาบนพื้นที่สูง 
 ศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูข้าวนาแบบผสมผสาน และทดสอบไม้ผล

ยืนต้นและไผ่แบบผสมผสาน 4 ชนิด 

ชุมชนป่าเม่ียง 

 ศึกษาผลตอบแทนของรูปแบบการเกษตรที่เพียงพอต่อการด้ารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกร 

 ทดสอบปลูกฟักทองญี่ปุ่นหลังนา และการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง 
 ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงคลอง
ลาน 

 ศึกษารูปแบบการเกษตรที่ เ พียงพอต่อการด้ารงชีพของครัว เรือน
เกษตรกร 

 ทดสอบปลูกมันเทศ น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง การจัดการดินในแปลง
มันส้าปะหลัง และการเลี้ยงสุกรลูกผสมสายพันธุ์โครงการหลวง 

 

1.5 การบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย 

 เน้นการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
การเชื่อมโยงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การก้ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลกระทบจากการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 61.63 
 

งานทรัพย์สินทางปัญญา  ยื่นขอรับความคุ้มครองแล้ว 8 รายการ (อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้า ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย) อยู่ระหว่างด้าเนินการ 7 รายการ 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 20 เรื่อง 

 อยู่ระหว่างถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายและติดตามการน้าไปใช้ประโยชน์ 
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การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย 

 Conference of the Parties of United Nations Framework 
Climate Change Convention  

 ศึกษาดูงานด้านเกษตร ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

 น้าเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The Asian 
Conference on Psychology & the Behavioral Sciences (ACP) 
2019” 

การประเมินผลกระทบจาก
งานวิจัย 

 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง 
 โครงการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิก้าบนพ้ืนที่สูง  
 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชท้องถิ่นบนพื้นท่ีสูง  

 

เน้นการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 พ้ืนที่ ให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน สามารถให้บริการการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ทั้งในระดับภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งคุณภาพของการเรียนรู้และปริมาณผู้เรียนรู้ ในด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการ
หลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส้าหรับการขยายผลความส้าเร็จของโครงการหลวงไปพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงอ่ืนๆ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เน้นการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา 
สร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับการพัฒนาและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมให้ตอบสนองต่อการด้ารง
ชีพของชุมชน และรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตผลและความปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร และการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสามารถของชุมชนในการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยเป็นการด้าเนินงานที่ยึด
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนระดับต่างๆ และมีแผนแม่บทที่ครม.เห็นชอบเป็น
กรอบการด้าเนินงาน 

 ด้าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ใน 6 จังหวัด พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง 33 แห่ง ใน 8 จังหวัด โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ 10 
แห่ง ใน 2 จังหวัด พ้ืนที่โครงการ “รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” 11 แห่ง ใน 7 จังหวัด และพ้ืนที่โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง 14 จังหวัด ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 54.09 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 55.27 

 มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จ้านวน 55,216 ราย 
(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 62) รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการน้าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาอาชีพ 211.066 ล้านบาท ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนที่สูง 664 ราย 
(ตามแผน 500 ราย) 
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 ผลการด้าเนินงานส้าคัญ ได้แก่ 

2.1 การพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

 ด้าเนินการภายใต้แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง จ้านวน 20,522 ราย ด้านการปลูกไม้ดอก ไม้ผล ผักอินทรีย์ พืชผัก
และสมุนไพร ชาและกาแฟอราบิก้า การเลี้ยงสัตว์และประมง ป่าชาวบ้าน การปรับปรุงบ ารุงดินบนพ้ืนที่สูง 
การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง  

 รณรงค์เพ่ือลดใช้สารเคมีบนพ้ืนที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การลดใช้สารเคมีเกษตรเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อม การสร้างความปลอดภัย
ให้กับสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคจากผลกระทบของสารเคมีเกษตร เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP และ GMP/HACCP 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนของศูนย์ พัฒนา
โครงการหลวง 39 แห่ง มีแผนชุมชน และพัฒนาชุมชนให้มีหมู่บ้านในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 ชุมชน 
ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันได้ด้าเนินงานพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรบนพ้ืนที่
สูงควบคู่ไปด้วย โดยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพภายใต้ฐานความรู้ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ในการด้ารงชีวิตบนพ้ืนที่สูงได้อย่าง
ยั่งยืนและมีความพร้อมส้าหรับการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ ยังพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบบน
พ้ืนที่สูง เพ่ือให้ชุมชนมีทักษะด้านการบริหารจัดการชุมชนมีส่วนร่วมด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาทรัพยากร
ในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการตลาด การต่อยอดชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
จัดการชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นต้น ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 21 แห่ง  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่โครงการ
หลวง โดยจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการป้องกันไฟป่า ท าแนวกันไฟรวมระยะทาง 259.7 
กิโลเมตร สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าธาร ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ า/ขุด
ลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน ฝาย 75 ตัว 
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2.2 การพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง 

 ด้าเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงทั้งภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากแผน
ที่ดินรายแปลง เพ่ือการใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่กับการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตให้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) ให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 33 
แห่ง จ้านวน 26,573 ราย เกษตรกรสามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและมีการน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ คิดเป็นมูลค่า 121.07 ล้านบาท 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการจัดท้าแผนชุมชนที่เน้นพัฒนาให้ชุมชนสามารถ
ด้าเนินการได้เอง น้าแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 36.39 ของผล
การด้าเนินงานทั้งหมด 163 ชุมชน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชนไปสู่สถาบัน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการด้าเนินธุรกิจและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้ จากการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรใน
พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ้านวนสถาบันเกษตรกรทั้งหมด 
85 กลุ่ม สมาชิก 2,446 ราย มีทุนด้าเนินงานของกลุ่มทั้งสิ้น 19.39 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) 
สหกรณ์ จ้านวน 8 กลุ่ม มีสมาชิก 503 ราย ทุนด้าเนินงาน 10.97 ล้านบาท (2) กลุ่มเตรียมสหกรณ์ จ้านวน 9 
กลุ่ม มีสมาชิก 467 ราย ทุนด้าเนินงาน 2.54 ล้านบาท (3) วิสาหกิจชุมชน จ้านวน 28 กลุ่ม มีสมาชิก 710 ราย 
ทุนด้าเนินงาน 3.36 ล้านบาท และ (4) กลุ่มพึ่งตนเอง จ้านวน 40 กลุ่ม มีสมาชิก 766 ราย ทุนด้าเนินงาน 2.51 
ล้านบาท 

 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดท้าขอบเขตที่ดินรายแปลง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าล้าธาร ป่าชุมชน และป่า
อนุรักษ์ มีเป้าหมายพ้ืนที่ปลูกป่าฟ้ืนฟู 925 ไร่ และดูแลรักษาป่าแปลงเดิม 1 ,270 ไร่ ส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้าน
เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน มีแผนในการปลูกป่าชาวบ้าน ในพ้ืนที่ 69,950 ต้น ท้าแนวกันไฟ 
เพ่ือป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน 71 ชุมชน ระยะทาง 341 กิโลเมตร จัดท้าฝายชะลอน้้า 8 ชุมชน 89 
แห่ง สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้าในชุมชน ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง 33 พื้นที่ 

 สนับสนุนการด้าเนินงานพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) จ้านวน 20 หน่วยงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
210.27 ล้านบาท 
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2.3 การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 

 ด้าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่
เฉพาะ” ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เพ่ือ
ขยายผลความส้าเร็จของโครงการหลวง โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการมุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของฝิ่นและยาเสพติดในอนาคต ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  20 หน่วยงาน 8 
กระทรวง  

 เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม จ้านวน 6,327 ราย เกษตรกร
สามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและมีการน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ คิดเป็น
มูลค่า 89.33 ล้านบาท สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ใน
พ้ืนที่ ๑๑ แห่ง ใน 3 จังหวัด 

 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP 
Thailand) 8 ชนิดพืช และมาตรฐานการผลิตอินทรีย์ (Organic Thailand) ในกาแฟอราบิก้า และคัดเลือก
เกษตรกรที่มีศักยภาพในการพัฒนา เพ่ือด้าเนินการยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรกร ในการขยายความรู้และ
กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น 22 ราย  

 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จ้านวน 20 วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะ
การผลิตและการตลาด เช่น การผลิตกาแฟอราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าใน 4 พ้ืนที่
ต้าบลของอ้าเภออมก๋อย โดยรวบรวม ตรวจสอบคุณภาพ การรับรองมาตรฐานผลผลิต และจ้าหน่ายผลผลิต
ให้แก่บริษัทกาแฟชาวไทยภูเขา การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร
บ้านผาแดง เพ่ือจ้าหน่ายในการส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรายอื่น เป็นต้น 

 

 

2.4 การสนับสนุนโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อแม่ของแผ่นดิน” 

 บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 30 หน่วยงาน 9 กระทรวง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการโครงการ “รักษ์น้ า
เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” และคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 
เพ่ือเป็นกลไกการสนับสนุนการด าเนินงาน โดย สวพส. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และด าเนินการในลักษณะ
การขยายผลการด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปยังชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในพ้ืนที่
ลุ่มน้ า 11 ลุ่มน้ า 7 จังหวัด 
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 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 228 ราย มีการสร้างและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยต้นแบบน้าร่อง โดยใช้องค์ความรู้โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง เน้น
ลดการใช้สารเคมีอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เลย 
และ พิษณุโลก นอกจากนี้ ได้พัฒนาศักยภาพแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและปรับปรุงแปลงไม้ผลเดิม 
ของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบน้าร่องเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบแปลงสาธิต จ้านวน 7 ชนิดพืช  

 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือการ
อนุรักษ์และกักเก็บน้้าไว้ใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาค จังหวัดพิษณุโลก และลุ่มน้้าหมัน จังหวัดเลย 
เกษตรกรตระหนักถึงความส้าคัญของการสร้างความชุ่มชื้นและกักเก็บน้้าไว้ใช้ประโยชน์ โดยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และยังหวงแหนป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดของแหล่งน้้า ด้านการปรับปรุงบ้ารุงดิน ได้ติดตามและให้
ค าแนะน าการผลิตปุ๋ยหมัก เพ่ือลดการเผาเศษพืชในพ้ืนที่ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน และเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน 

 

2.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 

 ด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ครอบคลุมพ้ืนที่ ศศช.ทั่วประเทศ จ้านวน 785 ศศช. ใน 14 จังหวัด  

 ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง จ้านวน 559 ราย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้องค์ความรู้โครงการ
หลวง โดยจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู ศศช. และผู้บริหาร กศน.อ้าเภอ จ้านวน 50 ศศช. และจัดเวที
ประชาคมในพื้นที่โดยครู ศศช. จ้านวน 50 ศศช.  

 ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยประชาสัมพันธ์ website ของสถาบัน เพ่ือการเข้าถึงสื่อ
องค์ความรู้ต่างๆ (H-KM) และการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพจ
ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ตลอดจนการสร้างกลุ่มเครือข่ายผ่านช่องทาง Line (HDKN 61-64) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนติดต่อสื่อการะหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการของ สวพส. และคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ    
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 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย โดยเน้นการเผยแพร่ศาสตร์
พระราชาและพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ รวมรวบและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการหลวง พัฒนาศูนย์สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รวบรวมและจัด
แสดงพรรณไม้ สร้างระบบการติดตามการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาไม้ยืนต้นที่สามารถให้หน่วยงานที่เข้ามาเรียนรู้น้าไปปรับใช้ในการขยายพ้ืนที่ป่าใน
เมืองได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้
จากการจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือจัดแสดงความหลากหลาย
ของพรรณไม้ ยกระดับเรื่องมาตรฐานแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุน พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับ
การให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้้า  มีจ้านวนผู้รับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ 529,864 คน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 62) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 56.82 ของวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รบั ผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 57.01 
 

3.1 งานวิชาการและการเรียนรู้  

 พัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการเกษตร  

 จัดนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ นิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ผู้สนใจเข้าชม 5,112 ราย และ
นิทรรศการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ นิทรรศการ “เสน่ห์ดินแดน สิบแสนนา” ถ่ายทอดวิถีล้านนาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี ภาษา หัตถกรรม การแต่งกาย อาหาร และนิทรรศการ “แอ่ว
ดอย สุขใจ๋ ในสิบแสนนา” เพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 10 ชาติพันธุ์ ใน
ล้านนา ผู้สนใจเข้าชม 5,156 ราย   
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 บริการศูนย์ข้อมูลโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ การจัดสวน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูล โดยมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ วารสาร 
อินเตอร์เน็ต และตู้คีออสให้บริการ มีผู้เข้าใช้บริการระหว่างตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 จ้านวน 3,867 ราย 

 พัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชด้าริ  ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเกษตร 7 ฐานเรียนรู้ เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ได้แก่ ฐานเรียนรู้สวนเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ ฐานเรียนรู้ไม้ผล ฐานเรียนรู้พืชไร้ดิน ฐานเรียนรู้พืชทะเลทราย ฐานเรียนรู้โลกแมลง สวนสมุนไพร 
สวนป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นอกจากนี้ ไดจ้ัดนิทรรศการวันดินโลก ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2561 
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และเสวนาเรื่อง “ลดมลพิษทางดิน เพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย” มีผู้สนใจร่วมงาน 650 
ราย  

 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ 

 รวบรวมพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพและจัดหาพรรณไม้ เพ่ิมเติม ได้แก่ พืชทะเลทราย/
ไม้อวบน้้า กล้วยไม้ ไม้หัว ไม้น้้า และไม้ดอก 100 รายการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้และการน้าเสนอ 
โดยปรับปรุงข้อมูลพรรณไม้ลงในระบบ ได้แก่ กลุ่มพืชทะเลทราย กลุ่มพืชสมุนไพร กลุ่มเฟิน และกลุ่มพืชไร่  
และเสนอข้อมูลองค์ความรู้พรรณไม้ทาง Website และ Facebook ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 11 เรื่อง 

 น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ ได้แก่ ระบบสืบค้นข้อมูลพันธุ์ ไม้ 
(royalparkrajapruek.org/Plants) และระบบ QR code (rpplant.royalparkrajapruek.org) เพ่ือเข้าถึงองค์
ความรู้พรรณไม้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดท้าเพ่ิมเติมแล้วเสร็จจ้านวน 
587 รายการ 1,182 ป้าย  

 

 

 

 

 ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1) กิจกรรม “มัคคุเทศก์ (RPR Ambassador) รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 24 
– 25 พฤศจิกายน 2561 มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 2 จ้านวน 25 ราย ซึ่งมัคคุเทศก์น้อยเริ่ม
ปฏิบัติงานดูแลและบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2) กิจกรรม “บ่ม
เพาะเกษตรกรน้อยหัวใจสีเขียว” มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตองกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5 เข้าร่วม
จ้านวน 52 ราย โดยได้เรียนรู้วิธีเกี่ยวข้าว เพาะกล้าผัก การปลูกผักอินทรีย์ ทั้งยังไดเ้รียนรู้ความส้าคัญของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ทั้ง 6 ศูนย์ และเพาะถั่วงอกที่โรงเรียนเพ่ือท้าเป็นอาหารกลางวัน
และจ้าหน่ายสร้างรายได ้ 
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ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานการศึกษาเข้ามาใช้พ้ืนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในการท้ากิจกรรมจิตอาสา 
เช่น จิตอาสาคณะนักศึกษาพยาบาลและคณาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชลบุรี จ้านวน 90 
ราย ร่วมปลูกต้นต้อยติ่งฝรั่งบริเวณพ้ืนที่ศูนย์สาธิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  จิตอาสา
ชมรมคนรักอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ้านวน 6 ราย ร่วมท้าปุ๋ยหมักส้าหรับใช้ในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่  

 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยจัดท้าแพ็คเกจการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ 
ที่สนใจ มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้แล้วทั้งหมด 30,095 ราย  

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสวนนานาชาติ
กว่า 22 ประเทศ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในอนาคต เช่น 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการจัดแสดงสวนกลางแจ้งกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เมืองโกยาง) จัดกิจกรรม
แสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 มีประเทศที่เข้าร่วม จ้านวน 6 ประเทศ 
ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และเนปาล มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 
428 ราย เข้าร่วมสัมมนาจัดแสดงสวนและแสดงพรรณไม้ ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 27 
เมษายน 2562 ถึง 17 พฤษภาคม 2562 

 

3.2 งานการตลาดและกิจกรรม 

 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวนและกิจกรรมส้าคัญของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับข้อมูลงาน ใบปลิว โฆษณาทางวิทยุ บล็อกเกอร์รีวิว สื่อโทรทัศน์ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Royal Park Rajapruek และขยายการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม
ผู้รับบริการต่างชาติ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์จีน เช่น Weibo Mafengwo Dianping Wechat 
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 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มต่างๆ และช่วงฤดูกาล ได้แก่ เทศกาลชมสวนภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา” ระหว่างวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 ภายใต้แนวคิด “แป๋ง
แล้วกอย ตามฮอยสิบแสนนา” กิจกรรมวันตรุษจีน 5 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก้าลังกาย เดิน – วิ่ง เพ่ือสุขภาพ กรีน-ฟิน-รัน เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี แก่ประชาชน ส้าหรับผู้ที่รักการออกก้าลังกายที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สนุกสนานกับ
เส้นทาง เดิน-วิ่งแนวใหม่ บรรยากาศดี วิวสวย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ์ 7 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 มีประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม 6,252 
ราย 

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดนิทรรศการถาวรเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 ด้าเนินการปรับปรุงนิทรรศการและจัดภูมิทัศน์สวนองค์กรหน่วยงานภาคี 6 องค์กร ได้แก่ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ้ากัด (มหาชน) และ ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลชมสวน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เช่น กิจกรรมระบายสีหมูออมสินโดยสอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในสวนธนาคารแห่งประเทศไทย กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในกระถางดินเผา โดย
สอดแทรกเนื้อหาการใช้ชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในบ้านสวนพอเพียงสวนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร กิจกรรมก้าจัดขยะบนดาวอังคารผ่านเครื่องเล่นในรูปแบบ interactive ในสวนอัศจรรย์
สีสันแห่งดาวอังคาร เป็นต้น โดยมีจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเรียนรู้ในสวนองค์กรภาคีช่วงเทศกาลชมสวน ทั้งสิ้น 
229,395 ราย 
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3.3 งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบ ารุงรักษาสวน 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้้า โดยพัฒนาระบบเชื่อมต่อรางระบาย
น้้าสวนปาล์ม-สวนเกษตรทฤษฎี พัฒนารางระบายน้้ารอบสระหอค้าหลวง และปรับปรุงระบบสูบน้้าดิบ 
นอกจากนี้ ได้พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์และหารายได้ ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งปลูกสร้างบริเวณสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนา
โรงเรือนจัดแสดงพรรณไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล จาก
ผลงานของ สวพส. ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สวนโซน 1 
พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการผลิตปัจจัยการผลิต พัฒนา
พ้ืนที่ส่งเสริมสุขภาพและสันทนาการ พัฒนาอาคาร
นิทรรศการและจัดแสดงผลงาน สวพส. ปรับปรุงเรือน
ร่มไม้และสวนกล้วยไม้ และพัฒนาพืน้ที่ Kid’s Zone 

 

 พัฒนา สวพส. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าเนินงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล พัฒนาและยกระดับ
การปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยให้ความส้าคัญกับการบริการจัดการข้อมูล และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผล การเข้าถึงองค์ความรู้ของเกษตรกร 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ รวมถึงความพึงพอใจของผู้
ได้รับบริการและความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลต่อการท้างานของ สวพส. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิด
เป็นร้อยละ 56.15 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45.23 

4.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร 

 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการพัฒนาพ้ืนที่สูง มีความรับผิดชอบ ยึดหลักการทางานแบบบูรณา
การและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้านต่างๆ ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักองค์กรการวิจัย พัฒนา และ
สมรรถนะหลักบุคลากร 2) สมรรถนะทางการบริหาร 3) สมรรถนะกลุ่มงานเสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้หลายด้าน (Multi-skill) และ 4) หลักสูตรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน รวม 28 หลักสูตร 37 ครั้ง บุคลากร ได้รับการพัฒนา 1,015 ราย (นับซ้้า)  

 

 



16 
 

 

4.2 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดท้ากลยุทธ์เชิงนโยบายเพ่ือ
สนับสนุนการด้าเนินงานของสถาบัน สนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล โดยให้หน่วยงานภายนอก
ส้ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนการด้าเนินงานของ สวพส. เพ่ือน้าข้อมูลไปปรับปรุงการด้าเนินงานต่อไป มี
โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ เช่น การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) และการส้ารวจความเชื่อมั่นต่อการด้าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) การประเมินผลการด้าเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) การประเมิน
กึ่งกลางแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ท้างาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 และเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

4.3 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูล และการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการ
ท้างานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง โดยให้ความส้าคัญกับการเข้าถึงข้อมูลที่จ้าเป็นได้อย่างรวดเร็ว 
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบจัดการความรู้
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง 
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4.4 งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ 

 เผยแพร่ผลส้าเร็จของโครงการหลวงในต่างประเทศ รวมทั้ง ผลผลิตจากโครงการหลวงเป็นที่ยอมรับใน
คุณภาพและมาตรฐานการผลิต และพัฒนาบุคลากรของโครงการหลวงและสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูงและการทดแทนพืชเสพติด กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ กิจกรรมส้าคัญ ได้แก่ 

 ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวงให้แก่คณะ
เจ้าหน้าที่ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจัดการฝึกอบรม ติดตามให้ค้าปรึกษาด้าน
การปลูกกาแฟคุณภาพ ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ สวพส. โดยผู้เชี่ยวชาญจาก UNODC 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 

 ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. เข้าร่วมประชุมระหว่างปี ครั้งที่ 3 ของคณะกรรมาธิการยา
เสพติด ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 

 ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดการศึกษาดูงานพ้ืนที่ปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดให้แก่คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ของส้านักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือตรวจตราและควบคุมยาเสพติด 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ และสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 

 ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เดินทางไปส้ารวจพื้นที่โครงการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ณ หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวง
บอลิค้าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 

 ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เข้าร่วมประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 

 ผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 62 
(CND 62) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2562 

  

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการส้าหรับงานวิจัย งานพัฒนา และงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในต่างประเทศของ สวสพ. ที่ส้าคัญ ได้แก ่

 โครงการฝึกงานผู้น้าเยาวชนเกษตรไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น มีผู้น้าเยาวชนเกษตรของมูลนิธิโครงการ
หลวงและ สวพส. ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ปี 2562 จ้านวน 2 คน 
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 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรผู้น้าและเจ้าหน้าที่  สวพส. และเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงานไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-14 
ตุลาคม 2561 

 หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ TaiwanICDF และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ 
ประเทศไต้หวัน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 

 ผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. เข้าหารือความร่วมมือทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
ชี ว ภ าพ  ( University of Natural Resources and Life Sciences – BOKU) กรุ ง เ วี ย น น า 
สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 

 

นโยบายภาพรวมของสถาบัน  

วิจัยและพัฒนาตามแนวทางแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2562 – 2564) 
เน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน บูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขา (Multidisciplinary) สร้าง
เครือข่ายวิจัยในการพัฒนาพ้ืนที่สูง ทั้งในมิติด้านงานวิชาการและด้านสังคมที่เกี่ยวกับผู้คน สภาวะแวดล้อม ภูมิ
สังคม ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือขยายผล
โครงการหลวง รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  

เน้นให้มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นท้าทายต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และน้าระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนการท้างานเพ่ือยกระดับการให้บริการและการ
บริหารจัดการข้อมูล เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการบริหารความเสี่ยง และการ
ขับเคลื่อนองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ ได้แก่ การใช้สารสนเทศ
ด้านข้อมูลจากแผนชุมชน แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในการวางแผน เพ่ือลดความซ้้าซ้อนกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้น้าในการร่วมปฏิบัติงานกับ สวพส. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
ให้บริการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ง 5 ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 



19 
 

 

การวิจัย 

สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยเพ่ือตอบสนองภารกิจหลักในการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนบนพ้ืนที่สูง และสอดคล้องกับ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขของชุมชนบนพื้นที่สูงครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้  

1) ด้านการเพ่ิมผลผลิตและการตลาด วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในข้าว กาแฟ พืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ ผึ้ง    
การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลิตผลเกษตรในเฮมพ์ กาแฟ ไม้ผล ปศุสัตว์  

2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวบรวมองค์ความรู้และความ
หลากหลายของพืชท้องถิ่นใน 5 พื้นที่ ศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์และปฏิบัติรักษาพืช/เห็ดท้องถิ่น พัฒนาต่อ
ยอดพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ วิจัยและพัฒนายกระดับชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างเศรษฐกิจจากพืชท้องถิ่น 8 ชุมชน ศึกษาการพัฒนาชุมชน
โครงการหลวงเพ่ือเป็นชุมชนคาร์บอนต่้าและยั่งยืน ระยะที่ 2  

3) งานวิจัยด้านสังคม วิจัยระบบเกษตรนิเวศพ้ืนที่สูงและการวิจัยเชิงพ้ืนที่  โดยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือน้าไปสู่การวางแผนระบบเกษตรที่เพียงพอต่อการด้ารงชีพ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
ที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น ชุมชนที่ปลูกข้าวไร่ – ข้าวโพด ชุมชนที่ท้านาเป็นหลัก ชุมชนป่าเมี่ยง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน  

4) ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย  ศึกษารูปแบบ
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง 3 
รายการ ทดสอบระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (e – Research Report) พัฒนาเครือข่ายวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การมีส่วนร่วมของพลเมืองและระบบอภิบาลที่
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ทั่วถึง ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
วิจัยเชิงระบบร่วมกับ United Nations University และองค์กร ณ ประเทศญี่ปุ่น 

การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

 ขยายผลความส้าเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพ้ืนที่สูง  
และพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ โดยส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง สนับสนุนกิจกรรมลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง 26 แห่ง ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ โดยยกระดับเกษตรกรผู้น้าเกษตรกรที่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในพื้นท่ี จ้านวน 664 ราย จากเป้าหมาย 500 ราย  

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาด้านการตลาด โดยส่งเสริมการน้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด้าเนินชีวิต โดยจัดท้าแผนปฏิบัติการรายหมู่บ้านแต่ละพ้ืนที่ จ้านวน 268 
หมู่บ้าน ติดตามการทบทวนแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
ในชุมชนไปสู่สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ การสื่อสาร และการตลาด ในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง  

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดท้าขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพ้ืนที่
ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 20 ชุมชน สนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน้้าล้าธาร ป่าชุมชน และป่าอนุรักษ์ โดยมีเป้าหมายพ้ืนที่ปลูกป่าฟ้ืนฟู 925 ไร่ และดูแลรักษาป่าแปลง
เดิม 1,270 ไร่ สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้าในชุมชน ในพ้ืนที่โครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง จ้านวน 33 พ้ืนที่  พัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก และกระจายน้้าส้าหรับกิจกรรม
การเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 38 แห่ง 

การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวง โครงการ
พระราชด้าริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร รวมถึงการแสดงผลงานของ สวพส. พัฒนาพื้นที่เพื่อ
กิจกรรมสันทนาการและการออกก้าลังกายส้าหรับประชาชน พัฒนากิจกรรมและบริการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลายและการจัดหารายได้ โดยมีกิจกรรมส้าคัญ ได้แก่ 

 นิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ: คือไทยใต้ร่มพระบารมี ภายใต้ชื่อ “236 ปี ใต้ร่มพระ
บารมีจักรีวงศ์” 

 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ค่ายเรียนรู้วิถีแมลง ปีที่ 3” 
 กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ 
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร การสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลาย

ของพืชสมุนไพรท้องถิ่นและพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง และการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น ร่วมกับ
สมาพันธ์แพทย์แผนไทย 
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 กิจกรรม “บ่มเพาะเกษตรกรน้อยหัวใจสีเขียว” ให้แก่โรงเรียนบ้านตองกายและโรงเรียนบ้านแม่
เหียะสามัคคี จ.เชียงใหม่ 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ  เตรียมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน International 
Exhibition Goyang Korea 2019  

 กิจกรรมโครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและลดภาระการรักษาพยาบาล 
 การจัดงานเทศกาลชมสวนฤดูร้อนและฤดูฝน ชมดอกไม้นานาพรรณ ไม้กลุ่มสี เทศกาลดอกไม้

บาน  

นอกจากนี้ ยังจัดท้ามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปรับปรุงการให้บริการเข้าสู่
มาตรฐานต่างๆ เช่น พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park 

Rajapruek Green Standard) ส้านักงานสีเขียว (Royal Park Rajapruek Green Office)  รางวัลกินรี (Thailand 

Tourism Awards) เป็นต้น 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 

 พัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน ให้การสนับสนุนการก้ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยน้าเทคโนโลยีและสารสนเทศและระบบดิจิทัลมาปรับกระบวนการท้างาน เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ระบบสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สถาบัน การสร้าง
รหัสแท่งมาตรฐานส้าหรับการช้าระเงิน ระบบติดตามการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ระบบบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น 

 


