
 
รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องด าเนินการ 

 
รายงานครั้งที่ .....4.... 

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) ...30..กันยายน..2558.. 
๑. การจัดท ากฎหมาย 

 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

 
 
 
 

 
 

 

     

๒.  การด าเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 83 * ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการด าเนินการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง

(องค์การ
มหาชน) 

30 
กันยายน 

58 
 

การวิจัยและพัฒนา 

1.  วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเชิง บูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้านเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันโดยการใช้
องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิตถึงการตลาด (14 โครงการ) 
และพืชทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้หลักให้แก่ ชุมชน     
(จ านวน 5 โครงการ)  ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว 19 โครงการ  

 



 

 หน้าท่ี ๒ 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. วิจัยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มิติด้านสังคม การศึกษาชุมชนต้นแบบเพื่อคนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ชุมชนต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูง และกระบวนการพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างยั่ งยืน ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม          
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพและมิติ
สังคม จ านวน 15 โครงการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 15 โครงการ             

 
3. สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพ่ือก าหนดนโยบายและกล

ยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เพื่อก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  จ านวน 2 โครงการ   
ผลการด าเนินงาน ด าเนินงานแล้ว 2 โครงการ  
 

การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 

1. งานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 

ด าเนินการในพื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์/สถานี 5 จังหวัด โดย
สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการปลูก ไม้ดอก ไม้ผล 
พืชผัก ชา กาแฟ ป่าชาวบ้าน การเลี้ยงสัตว์ การท าหัตถกรรม การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กร
ชุมชน โดยมีแผนการบริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง 
การเสริมสร้างระบบการผลิตพืชแบบยั่ งยืนและความปลอดภัยให้กับ
สภาพแวดล้อม โดยการบ ารุงดิน รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง มีเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดตามแนวทางองค์ความรู้ โครงการหลวง  จ านวน 604  ครั้ ง         
48,942 คน 



 

 หน้าท่ี ๓ 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

2.   งานขยายผลโครงการหลวง   
เน้นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จาก

ทุนความรู้ของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการ
หลวงในพื้นที่สูง ด าเนินงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 29 แห่ง            
ใน 24 อ าเภอ ของ 7 จังหวัด เป้าหมายของการด าเนินงานคือการช่วยให้
ประชากรมีรายได้ที่พอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและยั่งยืน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการขยายผลโครงการหลวง ได้ด าเนินการ
จัดตั้งกลุ่มขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าเฉพาะ ขึ้นโดยเป็นพื้นที่น าร่องการ
ด าเนินงานเชิง ลุ่มน้ า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการ และลดขั้นตอน
การด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานมีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้     
จ านวน 3,674 ครั้ง 49,476 คน 

3.   โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”  
          เน้นจัดตั้งถิ่นฐานถาวรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าตาม
พระราชด าริการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันมีบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ 
และคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแล โดยมีพื้นที่การด าเนินงานทั้งหมด 
จ านวน 11 แห่ง ใน 10 อ าเภอ ของ 7 จังหวัด มีจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 1,997 คน 

4.  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่าง
ยั่งยืน  
       ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเข้าไปด าเนินงาน
ในพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ าซาก โดยใช้การพัฒนาตามแนวทางของโครงการ
หลวง ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและชุมชนท้องถิ ่น ในพื้นที่  11 แห่ง 3  จังหวัด 7  อ าเภอ 
126 ก ลุ ่ม บ ้า น  มีจ านวนเกษตรกรที่ ได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้          
จ านวน 12,072 คน 



 

 หน้าท่ี ๔ 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

5.  ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พ้ืนที่สูง  
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง 110 พื้นที่            
5 จังหวัด 22 อ าเภอ ให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถน าองค์
ความรู้โครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามความ
ต้องการของชุมชน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการความรูด้้านการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน  4,098 คน 

6.  งานจัดท าแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
      1) โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน (29 แห่ง)  
ศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาและการแก้ปัญหาในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงให้สอดคล้องและตรง
กับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ สามารถ
เข้าถึงได้สะดวก ใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และสามารถน าไปต่อยอดการพัฒนา
ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
       2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง    
(29 แห่ง) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการท าแผนชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง สนับสนุนให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และ
โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อก าหนดเป็นแผนชุมชนร่วมกัน รวมถึง
สามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และ
ส ามา รถ ได้ รั บก า รสนั บสนุ น งบประมาณเพื่ อ ด า เ นิ นกิ จกรรม ได้                     
ตามความต้องการของชุมชนต่อไป มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดตาม
แนวทางองค์ความรู้โครงการหลวง จ านวน 6,398 คน 
 
 
 



 

 หน้าท่ี ๕ 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านการเกษตร
และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมทั้งบทเรียนจากประสบการณ์และความส าเร็จของโครงการหลวง 
งานวิจัยและการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พรรณพืช และความรู้ทางการเกษตร ด้านต่างๆ 

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ
นานาชาติ โดยเพิ่มพรรณไม้และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งความสวยงาม
และความร่มรื่นปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพ
พร้อมให้บริการ ในระดับสากล  และปรับปรุงการให้บริการและกิจกรรมที่
สร้างความประทับใจและมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ ผลการด าเนินงาน มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 841,628 คน  

 
ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางสาวธีตา  วุฒิการณ์    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           
กลุ่มงาน   กลุ่มตดิตามและประเมนิผล   ส านัก/กอง  ส านักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  กระทรวง/หน่วยงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
โทรศัพท ์ 053 – 328496-8 ต่อ 1302     
โทรสาร  053 - 328226        


