รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่งการของนายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถึง 30 เมษายน 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ลำดับ

นโยบำยรัฐบำล/กำรสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี
นโยบำยที่ 3. นโยบำยเศรษฐกิจ
3.3 นโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
3.3.1 ภำคกำรเกษตร

ควำมสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
มำตรำ 83

มติรัฐมนตรี
วันที่ สำระสำคัญ

กำรดำเนินกำร
กำรใช้จ่ำย
ผู้รับ
งบประมำณ ผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรดำเนินกำร รวมถึงปัญหำอุปสรรค
(ล้ำนบำท)
ในกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง
สวพส.
เน้นกำรวิจัยที่เน้นกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรที่ต่อยอดงำนวิจัยโครงกำรหลวง
และสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำนกำรตลำด รวมทัง้
รวบรวมองค์ ค วำมรู้ จ ำกผลกำรวิ จั ย และประสบกำรณ์ ข องบุ ค ลำกร
รวมถึงงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อ ม
และกำรบริหำรองค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปสู่
ชุมชนทั้งในพื้นที่โครงกำรหลวงและชุมชนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ
โดยเริ่มดำเนินกำรไปแล้ว 11 โครงกำร จำกทั้งหมด 12 โครงกำร คิด
เป็นร้อยละ 91.67
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ดำเนิ นงำนที่เน้ นกำรวิจัย เชิงปฏิบัติ กำรแบบมี ส่วนร่ วมของทุก ฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกอบด้วย เกษตรกรบนพื้นที่สูง สถำบันวิจัยและพัฒนำ
พื้นที่สูง มูลนิธิโครงกำรหลวง สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำน องค์กร
ต่ำงๆ เพื่อให้เกิ ดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และกำรนำผลกำรวิจั ยจำก
โครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น น ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำพื้ น ที่ สู ง อย่ ำ งยั่ ง ยื น โดยเริ่ ม
ดำเนินกำรไปแล้ ว 15 โครงกำร จำกทั้งหมด 15 โครงกำร คิด เป็ น
ร้อยละ 100.0

ลำดับ

นโยบำยรัฐบำล/กำรสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี

ควำมสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย

มติรัฐมนตรี
วันที่ สำระสำคัญ

กำรดำเนินกำร
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรดำเนินกำร รวมถึงปัญหำอุปสรรค
(ล้ำนบำท)
ในกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ
ดำเนินกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เกี่ ยวกับ ผลส ำเร็จ ของโครงกำรหลวง และควำมร่ วมมือ ทำงวิชำกำร
ระหว่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ โดยกำรรับกำร
สนับสนุ นผู้เชี่ย วชำญ ให้คำปรึกษำ และถ่ ำยทอดองค์ องค์ควำมรู้กั บ
ประเทศโคลอมเบีย รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเป็นวิทยำกร
ของเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรผู้นำในชุมชนนำร่อง และขยำยองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรปลูกพืช และกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงโครงกำรหลวง และ
กำรแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ป ระสบกำรณ์กำรพัฒนำกับ นำนำชำติ เป็ น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ และองค์กรระหว่ำงประเทศ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินกำรแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 13.54
การจัดการความรู้และพัฒนางานวิจัย
ดำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำและกำรสร้ำงสิทธิประโยชน์จำกผลงำนวิจัย รวมถึงประสิทธิภำพ
กำรบริกำรควำมรู้และศูนย์บ่มเพำะเทคโนโลยีและกำรวิเครำะห์ควำมคุม้
ทุ น ทำงเศรษฐศำสตร์ ใ นกำรลงทุ น กำรผลิ ต ทำงเกษตร โดยเริ่ ม
ดำเนินกำรไปแล้ว 2 โครงกำร จำกทั้งหมด 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
66.7
การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง
ดำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน กำรบูรณำกำรแผนปฏิบัติงำนกับ
หน่วยงำนของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เทคโนโลยีกำรกำรเกษตร สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของศูนย์/สถำนี
ของโครงกำรหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน
รวมทั้งพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของเจ้ำหน้ำที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลำดับ

นโยบำยรัฐบำล/กำรสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี

ควำมสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย

มติรัฐมนตรี
วันที่ สำระสำคัญ

กำรดำเนินกำร
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรดำเนินกำร รวมถึงปัญหำอุปสรรค
(ล้ำนบำท)
ในกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
และเกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพผลผลิ ต ให้ ไ ด้ ก ำรรั บรองมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยระบบกำรสอบทวนย้อนกลับ กำรลดกำรใช้สำรเคมีบน
พื้นที่สูง และกำรสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมของชุม ชนเพื่อเป็ น
องค์ ก รพึ่ ง ตนเองที่ มี ค วำมเข้ ม แข็ ง ในด้ ำ นต่ ำ งๆ รวมทั้ ง เพื่ อ รองรั บ
กิจกรรมเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในพื้นที่โครงกำรหลวง โดยมีผู้ได้รับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำนวน 155 ครั้ง 6,230 รำย
การขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ดำเนินกำรถ่ ำยทอดองค์ ควำมรู้ โครงกำรหลวงและพัฒ นำอำชีพ ภำค
กำรเกษตร เช่ น ส่ งเสริ ม กำรปลู กพื ชโดยเน้ นให้ เ กษตรกรลดกำรใช้
สำรเคมี และกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและ
นอกภำคกำรเกษตร เช่น กำรส่งเสริมงำนหัตถกรรมท้องถิ่น และกำร
เตรี ยมควำมพร้ อมของชุ มชนด้ ำนกำรท่ องเที่ ยว กำรพั ฒ นำสั งคมและ
กำรตลำด เน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนกำรพัฒนำด้ำน
กำรตลำดสินค้ำเกษตรที่เหมำะสมภำยใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งกำร
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ได้รับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำนวน 35 ครั้ง 1,623 รำย
การปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
โครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
เป็นโครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพระเสำวนีย์สมเด็จพระนำง
เจ้ำพระบรมรำชินีนำถ โดยดำเนินงำนในพื้นที่ 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ำ โดย
สถำบันดำเนินงำนในฐำนะฝ่ำยกรรมกำรและเลขำนุกำรโครงกำร“รักษ์
น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เน้นกำรบริหำรงำนของโครงกำรให้เกิดควำม
ต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินกำรโครงกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ 37.19
การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูง
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำร
หลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 25532555) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2552 โดย

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลำดับ

นโยบำยรัฐบำล/กำรสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี

ควำมสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย

มติรัฐมนตรี
วันที่ สำระสำคัญ

กำรดำเนินกำร
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร/ผลกำรดำเนินกำร รวมถึงปัญหำอุปสรรค
(ล้ำนบำท)
ในกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
ดำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้จำกโครงกำรหลวงและภูมิ
ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ให้ ชุ ม ชนสำมำรถน ำไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ตำมศั ก ยภำพอย่ ำ ง
ต่อเนื่องในชุมชนและสำมำรถพึ่งพำตนเอง รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำ
เชิงบูรณำกำรในกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐและองค์กรท้องถิ่น โดยมีพื้นที่
กำรเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำ
หลวง” (ศศช.)180 แห่ง ใน 8 จังหวัด โดยเริ่มดำเนินกำรโครงกำรแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 42.10
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำอุ ท ยำนหลวงรำชพฤกษ์ เ ป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ท ำงกำร
เกษตรและกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช รวมทั้งเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
ทำงด้ำนกำรเกษตรและวั ฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศและเป็นสถำนที่จัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนกำรเกษตร ด้ำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืช
หลำกหลำยชนิด ภำยในพื้นที่อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ โดยเริ่มดำเนินกำร
โครงกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ 32.11
การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ในพื้ น ที่ ข ยายผล
โครงการหลวง ดำเนินกำรกำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมควำม
คิ ด เห็ น ของคนในชุ ม ชน และท ำพิ จ ำรย์ จั ด ตั้ ง คณะกรรมกำร สร้ ำ ง
ข้อ บั ญญั ติ กฎระเบีย บ ข้อ บั งคั บ และกำรบริ ห ำรจั ดกำรท้ อ งถิ่ น บน
ฐำนควำมรู้ ภู มิ ปั ญ ญำตำมภู มิ สั ง คมของชุ ม ชน ฟื้ น ฟู และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูก
ป่ำฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ กำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยเริ่มดำเนินกำร
โครงกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ 58.92

ผู้รับ
ผิดชอบ

