
  

รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 
ล าดับ ด้าน/ประเด็น มติ คสช. การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 
 

สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยและพัฒนา 

1.  วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาด มุ่ งเน้นสนับสนุนการวิจัย เชิงบูรณาการองค์ความรู้    
โครงการหลวง ทั้งด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันโดยการใช้องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าตลอด
ห่วงโซ่การผลิตถึงการตลาด (14 โครงการ) และพืชทางเลือกใหม่ที่มี
ศักยภาพในการสร้างรายได้หลักให้แก่ชุมชน (จ านวน 4 โครงการ)  
โดยด าเนินงานไปแล้วทั้ง 18 โครงการ  

 
2. วิจัยการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม การศึกษาชุมชนต้นแบบเพื่อคนอยู่
ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตบน
พื้นที่สูง และกระบวนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่สมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความหลากหลายทางชีวภาพและมิติสังคม จ านวน 16 โครงการ 
โดยเริ่มด าเนินการไปแลว้ 15 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงานเพื่อ
อนุมัติลงนามในสัญญาให้ทุนอุดหนุนนักวิจัยภายนอก 1 โครงการ  

 
3. สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพ่ือก าหนดนโยบาย

และกลยุทธ์การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
จ านวน 2 โครงการ  ผลการด าเนินงาน ได้ลงนามในสัญญาให้
ทุนอุดหนุนนักวิจัยภายนอกเรียบร้อยแล้ว  

 
 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) 



  

ล าดับ ด้าน/ประเด็น มติ คสช. การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  

รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
4. การจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพ้ืนที่สูง 

ประกอบด้วย การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา 
การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และ     
การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (งานก ากับและ
ติดตามงานวิจัย และโครงการศึกษาผลส าเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนา
พื้นที่สูง) โดยเริ่มด าเนินการไปแล้วทั้ง 5 โครงการ  

 

การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 

1. งานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 

ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการหลวง 38 ศูนย์/สถานี 5 จังหวัด โดย
สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการปลูก 
ไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก ชา กาแฟ ป่าชาวบ้าน การเลี้ยงสัตว์ การท า
หัตถกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรชุมชน โดยมีแผนการบริหารจัดการ
ชุมชนและการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง การเสริมสร้างระบบการผลิต
พืชแบบยั่งยืนและความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อม โดยการบ ารุง
ดิน รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย โดยมีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดตาม
แนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
ตามแนวทางองค์ ความรู้ โ ครงการหลวง  จ านวน 347 ครั้ ง         
21,193 คน 

2.   งานขยายผลโครงการหลวง   
เน้นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการ

เรียนรู้จากทุนความรู้ของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางของโครงการหลวงในพื้นที่สูง ด าเนินงานในพื้นที่



  

ล าดับ ด้าน/ประเด็น มติ คสช. การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  

รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
ขยายผลโครงการหลวง 29 แห่ง ใน 24 อ าเภอ ของ   จังหวัด 
เป้าหมายของการด าเนินงานคือการช่วยให้ประชากรมีรายได้ที่
พอเพียง ชุมชนเข้มแข็ ง  มีสิ่ งแวดล้อมที่ดี และยั่ งยืน  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการขยายผลโครงการหลวง ได้
ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าเฉพาะ ขึ้นโดยเป็น
พื้นที่น าร่องการด าเนินงานเชิง ลุ่มน้ า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบรกิาร
จัดการ และลดขั้นตอนการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานมีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้    
จ านวน 2,042 ครั้ง  35,754 คน 

3.   โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”  
          เน้นจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่ม
น้ าตามพระราชด าริการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า และอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันมีบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแล 
โดยมีพื้นที่การด าเนินงานทั้งหมด จ านวน 11 แห่ง ใน 10 อ าเภอ 
ของ 7 จังหวัด มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จ านวน 1,663 คน 
 

4.  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น
อย่างย่ังยืน  
       ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเข้าไป
ด าเนินงานในพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ าซาก โดยใช้การพัฒนาตาม
แนวทางของโครงการหลวง ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชน
ท้องถิ่น ในพื้นที่ 11 แห่ง 3 จังหวัด 7 อ าเภอ 1  ต าบล 126 กลุ่ม
บ้าน มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน  
 ,0   คน 
 



  

ล าดับ ด้าน/ประเด็น มติ คสช. การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  

รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
5.  ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง 110 พ้ืนท่ี           
5 จังหวัด 22 อ าเภอ ให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถ
น าองค์ความรู้โครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ จ านวน 1,387 คน 
 

6.  งานจัดท าแผนชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
      1) โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน (29 
แห่ง)  ศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผน
การด าเนินงานด้านการพัฒนาและการแก้ปัญหาในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงได้สะดวก ใช้
ประโยชน์ได้โดยง่าย และสามารถน าไปต่อยอดการพัฒนาในพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 
       2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวง (29 แห่ง) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการท าแผนชุมชนในพ้ืนที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง สนับสนุนให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ในพื้นที่และโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อก าหนดเป็นแผน
ชุมชนร่วมกัน รวมถึงสามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนให้เกิดการบูรณา
การร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ และสามารถได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมได้ ตามความต้องการของชุมชนต่อไป 
มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง 
จ านวน 6,164 คน 
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การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งบทเรียนจากประสบการณ์และ
ความส าเร็จของโครงการหลวง งานวิจัยและการพัฒนาบนพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืน  ความหลากหลายทางชีวภาพ พรรณพืช และความรู้
ทางการเกษตร ด้านต่างๆ 

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ
นานาชาติ โดยเพิ่มพรรณไม้และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งความ
สวยงามและความร่มรื่นปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการ ในระดับสากล  และปรับปรุงการ
ให้บริการและกิจกรรมที่สร้างความประทับใจและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยีย่มชม จ านวน 
552,556 คน มีผู้ที่ได้อบรม/เข้าฐานการเรยีนรู้ จ านวน 1,752 คน 

 


