
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่งการของนายกรัฐมนตรี 
นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ถึง 10 สิงหาคม 2555 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ล ำดับ นโยบำยรัฐบำล/กำรสั่งกำรของ

นำยกรัฐมนตร ี
ควำมสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย 

มติรัฐมนตร ี กำรด ำเนินกำร กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ผู้รับ         
ผิดชอบ วันท่ี สำระส ำคญั แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรด ำเนินกำร รวมถึงปัญหำอุปสรรค 

ในกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ 
 นโยบำยที่ 3. นโยบำยเศรษฐกิจ 

3.3 นโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ  
3.3.1 ภำคกำรเกษตร 

มำตรำ 83   การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง 
เน้นกำรวิจัยที่เน้นกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรที่ต่อยอดงำนวิจัยโครงกำรหลวง
และสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำนกำรตลำด รวมทัง้
รวบรวมองค์ควำมรู้จำกผลกำรวิจัยและประสบกำรณ์ของบุคลำกร 
รวมถึงงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และกำรบริหำรองค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปสู่
ชุมชนทั้งในพื้นที่โครงกำรหลวงและชุมชนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ 
โดยเริ่มด ำเนินกำรไปแล้ว 12 โครงกำร จำกทั้งหมด 12 โครงกำร คิด
เป็นร้อยละ 100.00 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
ด ำเนินงำนที่เน้นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกอบด้วย เกษตรกรบนพื้นที่สูง สถำบันวิจัยและพัฒนำ
พื้นที่สูง มูลนิธิโครงกำรหลวง สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำน องค์กร
ต่ำงๆ  เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และกำรน ำผลกำรวิจัยจำก
โครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง
ในระดับท้องถิ่น น ำไปสู่ กำรพัฒนำพื้นที่สูงอย่ำงยั่ งยืน โดยเริ่ม
ด ำเนินกำรไปแล้ว 15 โครงกำร จำกทั้งหมด 15 โครงกำร คิดเป็น      
ร้อยละ 100.0  
 
 
 
 

 สวพส. 
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ผู้รับ         
ผิดชอบ วันท่ี สำระส ำคญั แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรด ำเนินกำร รวมถึงปัญหำอุปสรรค 

ในกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ 
การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ 
ด ำเนินกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เกี่ยวกับผลส ำเร็จของโครงกำรหลวง และควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ โดยกำรรับกำร
สนับสนุนผู้เช่ียวชำญ ให้ค ำปรึกษำ และถ่ำยทอดองค์องค์ควำมรู้กับ
ประเทศโคลอมเบีย รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเป็นวิทยำกร
ของเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรผู้น ำในชุมชนน ำร่อง และขยำยองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรปลูกพืช และกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงโครงกำรหลวง และ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรพัฒนำกับนำนำชำติ  เป็น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ และองค์กรระหว่ำงประเทศ 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน โดยเริ่มด ำเนินกำรแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 71.48 
การจัดการความรู้และพัฒนางานวิจัย 
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำและกำรสร้ำงสิทธิประโยชน์จำกผลงำนวิจัย รวมถึงประสิทธิภำพ
กำรบริกำรควำมรู้และศูนย์บ่มเพำะเทคโนโลยีและกำรวิเครำะห์ควำมคุม้
ทุนทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรลงทุนกำรผลิตทำงเกษตร โดยเริ่ม
ด ำเนินกำรไปแล้ว 3 โครงกำร จำกทั้งหมด 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

     การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 
สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่โครงการหลวง 
ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน กำรบูรณำกำรแผนปฏิบัติงำนกับ
หน่วยงำนของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เทคโนโลยีกำรกำรเกษตร สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของศูนย์/สถำนี
ของโครงกำรหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้งพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของเจ้ำหน้ำที่
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ในกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ 
และเกษตรกรเพื่อพัฒนำคุณภำพผลผลิตให้ได้กำรรับรองมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยระบบกำรสอบทวนย้อนกลับ กำรลดกำรใช้สำรเคมีบน
พื้นที่สูง และกำรสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมของชุมชนเพื่อเป็น
องค์กรพึ่งตนเองที่มีควำมเข้มแข็งในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งเพื่อรองรับ
กิจกรรมเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในพื้นที่โครงกำรหลวง โดยมีผู้ได้รับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 31,104 รำย 
การขยายผลโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 
ด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรหลวงและพัฒนำอำชีพภำค
กำรเกษตร เช่น ส่งเสริมกำรปลูกพืชโดยเน้นให้เกษตรกรลดกำรใช้
สำรเคมี และกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและ
นอกภำคกำรเกษตร เช่น กำรส่งเสริมงำนหัตถกรรมท้องถิ่น และกำร
เตรียมควำมพร้อมของชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำสังคมและ
กำรตลำด เน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนกำรพัฒนำด้ำน
กำรตลำดสินค้ำเกษตรที่เหมำะสมภำยใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งกำร
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ได้รับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี  8,942 รำย 
การปฏิบัติงานสนับสนุนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” 
เป็นโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระเสำวนีย์สมเด็จพระนำง
เจ้ำพระบรมรำชินีนำถ โดยด ำเนินงำนในพื้นที ่6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ ำ โดย
สถำบันด ำเนินงำนในฐำนะฝ่ำยกรรมกำรและเลขำนุกำรโครงกำร“รักษ์
น้ ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เน้นกำรบริหำรงำนของโครงกำรให้เกิดควำม
ต่อเนื่อง โดยเริ่มด ำเนินกำรโครงกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ 81.39 
การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำร
หลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-
2555) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 5 สิงหำคม 2552 โดย
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ในกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ 
ด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้จำกโครงกำรหลวงและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นให้ชุมชนสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงตำมศักยภำพอย่ำง
ต่อเนื่องในชุมชนและสำมำรถพึ่งพำตนเอง รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำ
เชิงบูรณำกำรในกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐและองค์กรท้องถิ่น โดยมีพื้นที่
กำรเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำ
หลวง” (ศศช.)180 แห่ง ใน 8 จังหวัด โดยเริ่มด ำเนินกำรโครงกำรแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 82.39 
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ด ำเนินกำรพัฒนำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำร
เกษตรและกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช รวมทั้งเป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวและพักผ่อน
ทำงด้ำนกำรเกษตรและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศและเป็นสถำนที่จัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนกำรเกษตร ด้ำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืช
หลำกหลำยชนิด ภำยในพื้นที่อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ โดยเริ่มด ำเนินกำร
โครงกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ 77.80 
การเพ่ิมศักยภาพการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ขยายผล
โครงการหลวง ด ำเนินกำรก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมควำม
คิดเห็นของคนในชุมชน และท ำพิจำรย์จัดตั้งคณะกรรมกำร สร้ำง
ข้อบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นบน
ฐำนควำมรู้ภูมิปัญญำตำมภูมิสังคมของชุมชน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูก
ป่ำฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ ำ กำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยเริ่มด ำเนินกำร
โครงกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ 94.50 

 


