รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
นโยบายรัฐบาล/
ลาดับ
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
1. นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคการเกษตร

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
มาตรา 83

มติรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการ
การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึง
(ล้านบาท)
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่สาคัญ
การวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด
สวพส.
มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้าน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชสาคัญ พืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร การฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชดาริ การเพิ่ม
ศักยภาพการตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน วิจัยการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานของพื ช
ท้องถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความเหมาะสม
จากองค์ความรู้โครงการหลวง โดยนาเทคโนโลยีไ ปปรับใช้ให้เหมาะสม
ควบคู่กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเริ่มดาเนินการไป
แล้ว 9 โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00
การวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
มุ่งเน้นการวิจัย เชิงปฏิ บัติการและการวิจัยเชิ งระบบ เพื่อ การจัดการ
ระบบนิเวศดิน น้าและป่า การสร้างต้นแบบเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการจัดการธาตุอาหารพืช การวิ จัยเพื่อ ลดมลพิ ษสิ่งแวดล้อมบน
พื้นที่สูง การรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชี ว ภาพและภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น บนพื้ น ที่ สูง การสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
ในระดั บ ชุม ชน และการสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม จากภู มิ ปั ญ ญาและความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประโยชน์

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

มติรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการ
การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึง
(ล้านบาท)
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่สาคัญ
ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์
และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรั พ ยากรดิ น น้ า และป่ า ไม้ เพื่ อ สร้ า งกลไกเกี่ ย วกั บ ระบบการร่ ว ม
จัดการและดูแลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเริ่มดาเนินการไป
แล้ว 13 โครงการ จากทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00
การบริหารจัดการงานวิจัย
- การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ดาเนินการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการสร้างสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย โดย
1) สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ขอสถาบั น ที่ มี ศั ก ยภาพ ยื่ น ขอจดแจ้ ง
ลิขสิทธิ์ จานวน 14 เรื่อง
2) สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน ใน 2 พื้นที่
- การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ
ดาเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ ยวกับ ผลส าเร็จ ของโครงการหลวง และความร่ วมมือ ทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยการรับการ
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ให้คาปรึกษา และถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ โดย
1) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการผลิ ต และตรวจสอบคุ ณ ภาพกาแฟจาก
โคลอมเบีย เดินทางมาฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การแปรรูปและการตรวจสอบคุณภาพกาแฟอราบิก้าคุณภาพสูง
ให้แก่เ จ้าหน้า ที่มูลนิธิ โครงการหลวงและสถาบัน วิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง จานวน 1 ครั้ง
2) เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
เดิ น ทางไปติ ด ตามให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ก ลุ่ ม เกษตรกรในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
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รัฐธรรมนูญแห่ง
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สาระสาคัญ

การดาเนินการ
การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึง
(ล้านบาท)
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่สาคัญ
ด้านการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงในระดับชุมชน จานวน
2 ครั้ง
3) จัดการสัมมนาวิ ชาการนานาชาติ เรื่อง 2012 International
Symposium: Research and Development on Highland
Temperate and Sub-Tropical Horticultural Crops มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา 170 คน และมีผู้แทนจาก 5 ประเทศ ร่วมนาเสนอผลงาน
ได้แก่ ไต้หวัน ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม ภูฏาน
4) ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยการเกษตรสิบสองปันนา และ
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการเกษตรเมืองลี่เจียง เพื่อประชุมหารือความร่วมมือ
กับ Institute of Industrial Crops, YAAS นครคุนหมิง มณฑล
ยู นนาน และลงนามบั นทึ กการประชุ ม ณ วั นที่ 15 พฤศจิ กายน
2555
5) การศึกษาดูงานด้านการเกษตรบนพืชที่สูง ณ สถาบันวิจัยผักแห่ง
อินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
6) การประชุ มนานาชาติ ว่ าด้ วยการพั ฒนาทางเลื อ ก (International
Conference on Alternative Development (ICAD)) ณ กรุงลิม่า
ประเทศเปรู
การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง
ดาเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย์/สถานี
ของโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ให้ ไ ด้ ก ารรั บรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยระบบการสอบทวนย้อนกลับ การลดการใช้สารเคมีบน
พื้นที่สูง และการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของชุม ชนเพื่อเป็ น

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
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ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่สาคัญ
องค์ ก รพึ่ ง ตนเองที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง เพื่ อ รองรั บ
กิจกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยี 63 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 2,548 ราย
การขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ดาเนินการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ โครงการหลวงและพัฒ นาอาชีพ ภาค
การเกษตร เช่ น ส่ งเสริ ม การปลู กพื ชโดยเน้ นให้ เ กษตรกรลดการใช้
สารเคมี และการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและ
นอกภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น และการ
เตรี ยมความพร้ อมของชุ มชนด้ านการท่ องเที่ ยว การพั ฒ นาสั งคมและ
การตลาด เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมภายใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยี 43 ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด 1,982 ราย
การปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
โครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
เป็นโครงการสนับสนุนการดาเนินงานตามพระเสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยดาเนินงานในพื้นที่ 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้า โดย
สถาบันดาเนินงานในฐานะฝ่ายกรรมการและเลขานุการโครงการ“รักษ์
น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เน้นการบริหารงานของโครงการให้เกิดความ
ต่อเนื่อง โดยเริ่มดาเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 9.23
การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูง
ดาเนินงานภายใต้โ ครงการถ่า ยทอดองค์ค วามรู้และพั ฒนาศักยภาพ
ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง โดยการพั ฒ นากระบวนการจั ด การความรู้ จ าก
โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนสามารถนาไปใช้ได้จริง
ตามศักยภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุ ม ชน ทั้ งในด้ า นการพั ฒ นาอาชี พ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายการจัดการ
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ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้ งสนั บ สนุน การพั ฒ นาเชิ งบู ร ณาการระหว่ า งหน่ วยงานภาครั ฐ
องค์กรท้องถิ่นและชุมชน ดาเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
(ศศช.) จานวน 91 แห่ง ใน 4 จังหวัด และพัฒนาศักยภาพชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 แห่ง โดยมีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยี 3,423 ราย
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ด าเนิ น การพั ฒ นาอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ เ ป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ท างการ
เกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
ทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืช
หลากหลายชนิด ภายในพื้ นที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยตั้งแต่วัน ที่
1ตุล าคม – 31 ธันวาคม 2555 มี นักท่ องเที่ย วมาเยี่ย มชมอุท ยาน
หลวงราชพฤกษ์ 215,595 คน มีจานวนผู้ได้รับความรู้จากฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ 1,606 คน ช่วงที่ผ่านมีกิจกรรมที่สาคัญ คือ
1) การจัดงานเทศการดอกไม้บาน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 255528 กุมภาพันธ์ 2556
2) การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์”
3) การจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ในพื้ น ที่ ข ยายผล
โครงการหลวง ดาเนินการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นของคนในชุมชน และทาประชาพิจารณ์ จัดตั้งคณะกรรมการ

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

มติรัฐมนตรี
วันที่

สาระสาคัญ

การดาเนินการ
การใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ รวมถึง
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ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่สาคัญ
สร้างข้อบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการท้องถิ่นบน
ฐานความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาตามภู มิ สั ง คมของชุ ม ชน ฟื้ น ฟู และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้า การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มดาเนินการ
โครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ 19.58

