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คํานํา
ตาม พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกาํ หนดหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาทีด่ าํ เนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ ๓ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
และมติคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ใหสถาบันดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงไดทบทวนและจัดทํา “แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)” ขึน้ เพือ่ ใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคการจัดตัง้ สถาบัน
สนองพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั
ในการสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทที่เกี่ยวของ เปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแผนพัฒนาระดับพื้นที่และชุมชนเปาหมาย
ทั้งนี้ แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) ไดมีมติเห็นชอบในหลักการจาก
คณะกรรมการสถาบัน เพื่อนําแผนฯ ไปใชในการดําเนินงานตอไป เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
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สวนที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ความเปนมา
กอน พ.ศ. ๒๕๑๒ พื้นที่สูงของประเทศไทยมีชาวเขาอาศัยอยูกวา ๒๗๕,๐๐๐ คน โดยอาศัยอยูในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด
ของภาคเหนือและภาคอีสาน๑ สภาพพืน้ ทีส่ งู สวนใหญทรุ กันดารและอยูห า งไกลตามแนวชายแดนของประเทศ ประชากรสวนใหญ
มีสภาพยากจน เกษตรกรปลูกขาวและขาวโพดเปนอาชีพ ซึ่งไดผลตอบแทนตํ่าและมีการปลูกฝนในชวงปลายฤดูฝนและ
เก็บเกี่ยวในชวงฤดูหนาว มีการตัดไมทําลายปา โดยการเผาและทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยในชวงฤดูแลง และมีการปลูกฝน
ในพื้นที่ ๑๗๙ ตารางกิโลเมตร ผลผลิตรวมประมาณ ๒๐๐ ตัน๒ ตลอดเวลาที่ผานมา รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
พื้นที่สูงมาอยางตอเนื่อง โดยในชวง พ.ศ. ๒๔๙๘–๒๕๑๒ รัฐบาลมีการแกไขปญหาดานความมั่นคง มองปญหาชาวเขา
ในฐานะชนกลุม นอย อีกทัง้ พืน้ ทีส่ งู ยังมีปญ
 หาสําคัญหลายประการทีส่ ง ผลกระทบกับการพัฒนาประเทศ ไดแก ปญหายาเสพติด
ปญหาการบุกรุกทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย มีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรกรรมแบบพืชเชิงเดี่ยวที่สรางความเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ในขณะที่ประชาชนบนพื้นที่สูงยังคงยากจน ขาดความรู มีชีวิตความเปนอยู
ทีย่ ากลําบาก และขาดโอกาสเขาถึงสวัสดิการภาครัฐขัน้ พืน้ ฐาน ทําใหไดรบั การพัฒนาไมทวั่ ถึง พืน้ ทีส่ งู จึงนับวาเปนพืน้ ทีส่ าํ คัญ
ของประเทศทีจ่ าํ เปนตองไดรบั การพัฒนา อนุรกั ษ ฟน ฟู รักษาสิง่ แวดลอม เพือ่ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู สามารถดํารงชีวติ อยูใ นพืน้ ทีส่ งู
ไดอยางปกติสุข หากเมื่อชุมชนบนพื้นที่สูงอยูดีมีสุขโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ยอมสงผลกระทบที่เปนประโยชน
ตอประชาชนพื้นที่ราบ ทั้งทางตรงและทางออม ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ในระดับ
ทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับโลก
พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอมดวย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมชาวไทยภูเขาที่หมูบาน
ดอยปุยใกลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ทรงทราบมาวาชาวไทยภูเขามีรายไดจากการปลูกทอพื้นเมืองที่สงไปขายใหโรงงาน
ทําทอดอง มีรายไดพอ ๆ กับการปลูกฝน และทรงทราบวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถเปลี่ยนยอดพันธุทอพื้นเมืองได
จึงไดพระราชทานเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหจดั หาแปลงศึกษาทดลองไมผลเขตหนาว ซึง่ ตอมาไดเรียกชือ่ วา “สวนสองแสน”
ซึง่ หมายถึงสวนทีม่ าจากเงินทีไ่ ดพระราชทานใหดงั กลาว พรอมทัง้ ทรงกรุณาโปรดเกลาฯ ตัง้ “โครงการพระบรมราชานุเคราะห
ชาวเขา” พรอมทั้งพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนดําเนินงาน ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการหลวงพัฒนา
ชาวเขา” “โครงการหลวงภาคเหนือ” และ “โครงการหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนสถานภาพโครงการหลวง
เปนมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง เพื่อใหเปนองคกรสาธารณประโยชนที่ถาวร ดําเนินงานสืบเนื่องจากโครงการหลวงสืบไป
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดการปลูกพืชเสพติด และฟนฟูและอนุรักษ
ปาตนนํ้าลําธาร ซึ่งผลจากการดําเนินงานประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก ทําใหการปลูกฝนลดลง และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ไดถอนประเทศไทยออกจากประเทศที่เปนผูผลิตและลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เพราะมีพื้นที่ปลูก
ตํ่ากวาเกณฑ คือไมเกิน ๑,๐๐๐ เฮกตาร หรือ ๖,๒๕๐ ไร และยังเปนที่ยอมรับของนานาชาติวาเปนการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน ทําใหโครงการหลวงไดรับรางวัลแมกไซไซและอื่น ๆ อีกมาก
๑
๒

ขอมูลจากองคการสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘–๒๕๐๙
ขอมูลจากองคการสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๑๐
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๗

จากผลสําเร็จของโครงการหลวง คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แตงตั้ง “คณะกรรมการ
อํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง” ขึ้น ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน “คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุน
โครงการหลวง (กปส.)” เพือ่ ทําหนาทีส่ นับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวง โดยเฉพาะดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ที่จําเปนตอการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน เชน ระบบชลประทาน ระบบอนุรักษดินและนํ้า เสนทางคมนาคม
ขนสง และไฟฟา เปนตน และใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง หนวยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกระทรวงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง รวมทั้งรับโอนงานบางสวนมาดําเนินงานตอ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดตั้ง “กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน “สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง”
และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ สวพส.” เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อดําเนินงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลสําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่น ๆ
ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการปฏิบตั งิ านบนพืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยูห า งไกลและทุรกันดาร โดยมีความเชือ่ มโยงการสนับสนุนงาน
โครงการหลวงจากหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก (๑) การสนับสนุนงบประมาณและดําเนินงานดานโครงสราง
พื้นฐาน และงานภายใตแผนแมบทจากหนวยงานบูรณาการ ๒๕ หนวยงาน โดยผานคณะกรรมการ กปส. (๒) การสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจยั และการเรียนรู และงานเครือขายความรวมมือทางวิชาการและเผยแพรงานจากสถาบันวิจยั และพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู และ (๓) สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากรัฐบาลผานสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ดังภาพ

ความเชื่อมโยงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวงกับหนวยงานสนับสนุน
มูลนิธิโครงการหลวง “ตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน”
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๕ แหง / สถานีวิจัย ๔ แหง

วิจัยและพัฒนา
องคความรู
และนวัตกรรม
ที่เหมาะสม
ตอพื้นที่สูง

พัฒนาอาชีพบนฐาน
ความรูที่เหมาะสม
ตอสภาพภูมิสังคม
และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

- การวิจัยและการเรียนรู
- งานเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
และเผยแพรงานโครงการหลวง
- ฝายเลขานุการ คณะกรรมการ กปส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
พื้นที่สูงของประเทศ ๒๐ จังหวัด
๔,๒๐๕ กลุมบาน โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงฯ ๔๔ แหง

พัฒนาชุมชน
โครงการหลวงใหสามารถ
พึ่งตนเองภายใตปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปนชุมชน
แหงการเรียนรู

ฟนฟูและรักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชน
และปาตนนํ้าลําธาร
ใหมีความสมบูรณ

บริหารจัดการ
การตลาด
เพื่อสังคม

พัฒนาโครงการหลวง
เปนองคกร
ที่มีคุณธรรม มีระบบ
การปฏิบัติงานที่ดี
และมีความยั่งยืน

สนับสนุนงบประมาณและดําเนินงาน
หนวยงานบูรณาการ ๒๕ หนวยงาน
- สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน
- ดานสังคม และการศึกษา
- ดานอาชีพการเกษตร

สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน
จากรัฐบาลผานสํานักงาน กปร.
(ใชปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากร
และงบการดําเนินงาน)

คณะกรรมการ กปส.
- นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เปนที่ปรึกษา
- ปลัด กษ. และ ผอ. สวพส. เปนฝายเลขานุการ

สํานักงาน กปร.

๘

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ สวพส. (Highland Research and Development Institute
(Public Organization)) “HRDI” ไดดําเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวงเพื่อเปนตนแบบและแหลงเรียนรูของการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อืน่ ๆ ของประเทศเพือ่ สรางการอยูด มี สี ขุ ของประชาชนดวยการพัฒนาแบบโครงการหลวง
ดวยการวิจัยและพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูพระราชกรณียกิจและศาสตรพระราชาในการพัฒนาอยางยั่งยืนผาน
อุทยานหลวงราชพฤกษ รวมทั้งพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน ภายใตแผนยุทธศาสตรทั้ง
๓ ระยะที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๖๐) มีผลสําเร็จที่สําคัญ คือ ไดวิจัยและพัฒนาตอยอดองคความรูโครงการหลวง
มากวา ๓๔๕ โครงการ ไดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับสนับสนุนโครงการหลวงในดานการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ การสรางความเขมแข็งของชุมชน การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และขยายผลสําเร็จโครงการหลวงไปพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงมากกวา ๑,๕๓๐ หมูบาน ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ตามปญหาและความตองการของประชาชน โดยขับเคลื่อน
การพัฒนาดวยองคความรู แผนชุมชน และผูนําชุมชนที่ดี ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนและการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีอาชีพและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอม มีการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง และ
งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการบริการสังคม และพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ธรรมาภิบาล ดวยเทคโนโลยี ขอมูล และระบบการปฏิบัติงานที่ดี
แตอยางไรก็ตาม เนือ่ งจากประชาชนและชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีจาํ นวนมาก ประกอบกับปญหาสําคัญของพืน้ ทีส่ งู ทีย่ งั คงมีอยู
เชน ปญหาความยากจน ปญหาดานสังคม ปญหาการเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดลอม และปญหาการขาดแคลนปจจัยพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปน
ตอการดํารงชีวติ อีกทัง้ ปจจัยใหม ๆ ทีม่ าสรางผลกระทบตอพืน้ ทีส่ งู เชน การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวิถชี วี ติ การเขาสูส งั คม
ผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ กติกาและมาตรฐานของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเนนการ
กระจายการพัฒนาใหทั่วถึง เพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า และยกระดับการพัฒนาของชุมชนเปาหมายให
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางแทจริง ประกอบกับพระราชบัญญัติ “จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” กําหนด
ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
และมติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรชาติ
ดั ง นั้ น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง จึ ง ได ท บทวนและจั ด ทํ า “แผนการวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ระยะ ๘ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)” ขึน้ เพือ่ ใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคการจัดตัง้ สถาบัน สนองพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และพระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสืบสาน รักษา และตอยอด
และครองแผ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชน สุ ข แห ง อาณาราษฎรตลอดไป และสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒ กรอบแนวคิดของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
การจัดทําแผนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ไดนอ มนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ดทรงพระราชทานเกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั มาเปนกรอบแนวคิดปรับใชกบั การดําเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบัน ดังนี้

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๙

๑) พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานไวเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง ไดแก
(๑) พระราชดํารัสทีท่ รงพระราชทานแดโครงการหลวงในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหชาวเขามีความเปนอยูด ขี นึ้ สามารถเพาะปลูกสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน และเปนรายไดใหกบั เขาเอง จุดประสงคอยางหนึง่
คือมนุษยธรรม หมายถึง ใหผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรูและพยุงตัว มีความเจริญได อีกอยางหนึ่งเรื่อง
ชวยในทางทีท่ กุ คนเห็นวาควรจะชวย เพราะเปนปญหาใหญคอื ปญหาเรือ่ งยาเสพติด ถาชวยชาวเขาปลูกพืชทีเ่ ปน
ประโยชนบา งเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือฝน ทําใหนโยบายการระงับ การปราบปรามการปลูกฝน และคาฝน ไดผลดี
อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทําใหบานเมืองของเราสู
หายนะได ที่ถางปาและปลูกโดยวิธีไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี
อยูด ี กินดี และปลอดภัยไดอกี ทัว่ ประเทศ ถาสามารถทําโครงการนีส้ าํ เร็จใหชาวเขาอยูเ ปนหลักแหลงและสนับสนุน
นโยบาย จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป และยั่งยืนมาก”
(๒) พระราชดํารัสที่ทรงพระราชทานในพิธีปดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ สํานักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
“...หากเราทํา ปา ๓ อยาง ใหชาวบานเห็นประโยชนและไดใชประโยชน เขาก็จะรักษาประโยชน เขาจะ
ไมทําลาย และใครมาทําลาย เขาก็ปองกัน หมายความวา ชาวบานนั้น ถาเราใหโอกาสใหเขามีอยูมีกินพอสมควรก็
จะเปนเจาหนาที่ปาไมใหเราเปนจํานวนมาก อยางในรองหุบเขาเล็ก ๆ ที่มีเพียง ๕๐ ไร ก็จะเปนหมูบานใหชาวเขา
มาอยู คําวาชาวบานนี้จะเรียกวาชาวบานก็ได ชาวเขาก็ได ก็เปนชาวบานทั้งนั้น เคยไปถามชาวเขาพูดถึงเรื่องวา
จะทําโครงการอะไร ๆ เราก็ตองชวยกันรักษานะ เขาบอกวา หมูเฮาก็เปนคนไทยเหมือนกัน ก็หมายความวาเปน
ชาวบานเหมือนกัน ชวยกันทํา เขาก็อยากอยูใตกฎหมาย ทํางานที่สุจริต ถาเราทําอะไรที่ดีมีเหตุผล เขาก็จะรักษา
ปา ๓ อยาง ใหเรา ถาจะถือวาปา ๓ อยาง นี้ไมใชรักษาตนนํ้าลําธารแลว ก็เปนความคิดที่ผิด เพราะวาตนไม
จะเปนตนอะไรก็ตามมีประโยชนทงั้ นัน้ ใชประโยชนจากตนไมนนั้ และมีประโยชนที่ ๔ คือ อนุรกั ษดนิ และอนุรกั ษ
ตนนํ้าลําธาร...”
“...แหงใดทีท่ างการยังไมถอื วาเปนเขตทีเ่ พิกถอนปาสงวน และประชาชนเขาไปทํากิน ก็ตอ งมีการควบคุม
อยางเชน โครงการหลวงไปควบคุมใหเขาถือวาเขาทําถูกตองแลว ไมทําลายปาไมเพิ่มเติม หรือไมทําใหเสียหาย
เขามีสิทธิ เลยคิดวาควรใหใบแสดงวามี “สิทธิทํากิน” ก็กลายเปน “สทก.” “สิทธิทํากิน” นี้ ถาใหเปนตัวบุคคล
เขาก็เอาไปขาย จึงนึกวาจะตองทําใหเปนของหมูบ า นหรือกลุม ทีห่ มูบ า นเปนหมูบ า นสหกรณ มีหวั หนา มีกรรมการ
แลวก็มีองคการหนวยหนึ่งหนวยใดเขาไปชวย เชน โครงการหลวง หรือปาไมเอง หรือจะเปนกรรมการอยางใด
อยางหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นสําหรับในสวนนั้น รวมกันระหวางกรมปาไม กรมที่ดิน อําเภอ และจังหวัด ใหกําหนดเขตของ
หมูบานนั้น ๆ เขตที่ทํากิน รวมทั้งเขตปาไมใชสอยดวย ใหกําหนดอยางนั้น ใหอยูในควบคุม...”
จากพระราชดํารัสฯ ขางตน โดยนํามาสูแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง ไดแก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• พัฒนาการดํารงชีวิตของคนและชุมชนใหมีความพอเหมาะพอสมกับธรรมชาติบนพื้นที่สูง ใหสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตาง ๆ
• การเนนกระบวนการมีสว นรวมของทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของรวมกับชุมชนใหมคี วามพรอมอยูม ากในการขับเคลือ่ น
และปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต
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• การปรับใชองคความรูและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมควบคูกับการใชภูมิปญญาทองถิ่น ในการพัฒนาชุมชน
ใหเกิดการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
หลักการทํางานตามแนวทางโครงการหลวง
• พัฒนาบนฐานความรูของโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
• การสํารวจและการใชประโยชนทดี่ นิ เพือ่ ใหเกิดการใชทดี่ นิ ตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ ทัง้ พืน้ ทีก่ ารเกษตรและ
พื้นที่ปา การปลูกปาในที่ที่ควรเปนปา เพื่อใหเกิดการใชที่ดินที่เหมาะสมดานการเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ลาดชันตองทํา
ขั้นบันได ทางระบายนํ้า ปลูกหญาแฝก รวมทั้งมีการชลประทานและการคมนาคม สวนพื้นที่ควรเปนพื้นที่ปาใหมีการฟนฟู
สภาพปาในรูปแบบตาง ๆ
• การจัดการผลผลิตและการตลาด โดยเนนการจัดการผลผลิตภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและ
ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อจําหนายยังตลาดโครงการหลวง ตลาดชุมชน และตลาดทั่วไป
๒) พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ “เราจะสืบสาน รักษา
และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”
อีกทั้งการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ที่ตอบสนองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบาย แผนพัฒนา มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปกําหนดทิศทางของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ โดยนําองคความรูของโครงการหลวงไปปรับใช และเนนคน
เปนศูนยกลางในการพัฒนา

๑.๓ ความสอดคลองนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนแมบททีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
พื้นที่สูง
การจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ไดมีการทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เกี่ยวของ ไดแก
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔) แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เพื่อใหเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานของสถาบันใหรองรับการขับเคลื่อนกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรตาง ๆ
รายละเอียดดังนี้
๑) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) การดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองและสนับสนุน
ยุทธศาสตรชาติ ดังนี้
• ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง ในการพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบันหลักของชาติ
• ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประเด็นการเกษตรสรางมูลคา ไดแก เกษตรอัตลักษณ
พืน้ ถิน่ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรอัจฉริยะ และประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานผูป ระกอบการยุคใหม
สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ทั้งผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจ
เพือ่ สังคม รวมทัง้ เกษตรกร ใหเปนผูป ระกอบการยุคใหมทมี่ ที กั ษะและจิตวิญญาณของการเปนผูป ระกอบการทีม่ คี วามสามารถ
ในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน
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• ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
และการพัฒนาระบบการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการรูดิจิทัล
• ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคของสังคม เพื่อสรางความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมลํ้าในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสราง
สังคมคุณภาพ
• ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
• ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการพัฒนาภาครัฐใหมี
ความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
๒) แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ การดําเนินงานวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู มีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมาย
และแนวทางการพัฒนาภายใตแผนแมบทฯ จํานวน ๔ ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ ๓ การเกษตร ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีรายละเอียด
ดังนี้
• ประเด็นการเกษตร มุงเนนการพัฒนาภาคการเกษตรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแขงขัน
ไดแก เกษตรอัตลักษณพนื้ ถิน่ การพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
• ประเด็นพลังทางสังคม ไดแก การเสริมสรางทุนทางสังคม เนนการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการรวมตัวของ
ประชากรกลุ  ม ต า ง ๆ รวมถึ ง ภาคี เ ครื อ ข า ยในการร ว มคิ ด ร ว มทํ า และร ว มเป น พลั ง สํ า คั ญ ในการจั ด การกั บ ป ญ หา
ความเหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนทองถิน่ ในการพัฒนาการพึง่ ตนเอง
และการจัดการตนเอง
• ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไดแก การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน
และการพัฒนาดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ไดแก การพัฒนาบริการประชาชน การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
๓) แผนการปฏิรปู ประเทศ สอดคลองประเด็นปฏิรปู ประเทศดานเศรษฐกิจ หัวขอที่ ๒ : การปฏิรปู ดานความเทาเทียม
และการเติบโตอยางมีสวนรวม หัวขอยอย ๒.๑ การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่ ๑ : การขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากการนอมนําโครงการในพระราชดําริไปปฏิบัติ และประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) สอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่สูง
๕ ยุทธศาสตร ไดแก
• ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ไดแก การเสริมสรางศักยภาพชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
• ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ไดแก การเสริมสรางฐานการผลิต
ภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการตลาด
เสริมสรางศักยภาพสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร
• ยุทธศาสตรการเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน ไดแก อนุรกั ษและใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ บริหารจัดการนํ้าเพื่อใหเกิดความยั่งยืน และการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

๑๒

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

• ยุทธศาสตรวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ไดแก สงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจยั
สูก ารใชประโยชน สงเสริมการวิจยั และพัฒนา และการตอยอดงานวิจยั สูน วัตกรรมตลาดหวงโซการวิจยั ตัง้ แตการดําเนินงานวิจยั
การพัฒนาตอยอด การถายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
• ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ไดแก การปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม
เกิดความคุมคา
๕) ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ๕ ยุทธศาสตร ไดแก
• ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เนนการสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart Group, Smart Enterprise และเสริมสรางความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
• ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพมาตรฐานสินคาสูมาตรฐานระดับสากล โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความรูแบบองครวม
• ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิม่ ความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนนการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ใหเกษตรกรเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดอยางทั่วถึง และพัฒนางานวิจัย
และสารสนเทศใหไปสูเชิงพาณิชย
• ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เนนการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน และฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตรใหมีความสมดุลและยั่งยืน
• ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ใหเปน Smart
Officers และ Smart Researchers เชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานของหนวยงานทุกภาคสวนโดยกลไกประชารัฐ และ
ปรับระบบบริหารงานใหทันสมัย
๖) แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวงระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕)
สถาบันมีภารกิจหลักในการสนับสนุนโครงการหลวงในการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
เปนชุมชนที่กินดี อยูดี พึ่งพาตนเองไดและอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน และการสืบทอดตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ในโอกาสตาง ๆ ตามที่กลาวมาคือ “ชวยชาวเขาใหชวยตนเอง ปลูกพืชที่มีประโยชน มีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ดูแลรักษาฟนฟู
ปาตนนํ้าลําธารใหเกิดประโยชนและยั่งยืน” มียุทธศาสตรที่นํามาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาฯ
ใน ๕ ยุทธศาสตร ไดแก
• ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เหมาะสมตอพื้นที่สูง เนนงานวิจัยและพัฒนา
ที่ตอยอดจากเดิม และพัฒนาสิ่งใหมที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่สูงดานตาง ๆ สามารถนําไปใชประโยชนในการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม รวมทัง้ เพือ่ ใหคนและชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู สามารถนําไปใชประโยชน
ในการดํารงชีวิต
• ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยการใชประโยชนจากผลการวิจัยและพัฒนาตาง ๆ นําไปถายทอดสูเกษตรกรอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๑๓

• ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการตลาดเพือ่ สังคม มุง การดําเนินงานเพือ่ ใหเกิดประโยชนทดี่ ที สี่ ดุ แกเกษตรกร
ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ การขนสงและ
กระจายสินคา ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร เพื่อรองรับสภาพการแขงขันจากระบบการคาเสรี และลด
การเสียเปรียบของชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกลและทุรกันดาร
• ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถพึ่งตนเองและเปนชุมชนแหงการเรียนรู เนนการวาง
รากฐานของการพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไวใหแกประชาชนทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อใหดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน
• ยุทธศาสตรการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนและปาตนนํ้าลําธารใหมีความสมบูรณ โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเฉพาะการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง เพื่อใหเกิดประโยชนแก
เกษตรกรผูปลูก และเปนปาตนนํ้าลําธาร การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม ทั้งพื้นที่ทํากิน พื้นที่อยูอาศัย
และพื้นที่ปาไม รวมถึงการฟนฟูและดูแลรักษาสภาพแวดลอมทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนใหสะอาดและนาอยู รวมถึง
การเตรียมพรอมเขาสูยุคสังคมคารบอนตํ่า เพื่อรวมมือกับนานาชาติในการลดปญหาความแปรปรวนของอากาศ
๗) แผนแมบทและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ ของสถาบันในระยะที่ผานมาภายใตแผนแมบท ๓ แผน และ
แผนปฏิบัติการ ๒ แผน ไดแก (๑) แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕) เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาโครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน (๒) แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ระยะ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕) เนนการดําเนินงานวิจยั และงานพัฒนาในพืน้ ทีส่ งู อืน่ ๆ เพือ่ ขยายผลสําเร็จ
ของโครงการหลวง (๓) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ ๔ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕) เนนการดําเนินงานวิจัยและงานพัฒนาในพื้นที่สูงอื่นที่มีลักษณะเฉพาะ อยูในพื้นที่ทุรกันดาร หางไกล
มีความยากจนมาก และมีปญ
 หาลักลอบปลูกฝน ซํา้ ซาก (๔) แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถายทอดองคความรูต ามแบบโครงการหลวง
เพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕) เนนการถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปสู
ชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศใหทั่วถึงและรวดเร็ว ดวยการบูรณาการการดําเนินงานกับ กศน. และ (๕) แผนแมบทโครงการ
รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน เนนการพัฒนาใหชุมชนมีชีวิตและมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมและฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน
๘) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)
การดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนใน ๗ เปาหมาย ไดแก
เปาหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เปาหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย
เปาหมายที่ ๙ สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน
และสงเสริมนวัตกรรม
เปาหมายที่ ๑๐ ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ ในกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด
เปาหมายที่ ๑๒ สรางหลักประกันใหมรี ปู แบบการบริโภคและผลิตทีย่ งั่ ยืน วาดวยการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
เปาหมายที่ ๑๕ ปกปองฟนฟูและสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๗ เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลก
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
• การพัฒนาบริการประชาชน • การบริหารจัดการการเงินการคลัง
• การปรับสมดุลภาครัฐ
• การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง

แผนแมบทโครงการ
“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562-2565)

การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(พ.ศ. 2560-2565)

แผนแมบทโครงการหลวง
(พ.ศ. 2560-2565)

แผนแมบท/
มติ ครม. ที่สําคัญ

บริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการเกษตร

การบริหารจัดการ
การตลาดเพื่อสังคม

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

การพัฒนาและบริหารองคกร

แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรู
ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562-2565)

การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนและปาตนนํ้าลําธารใหมีความสมบูรณ

สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถ
พึ่งตนเองและเปนชุมชนแหงการเรียนรู

เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสม
ตอสภาพภูมิสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา

การวิจัยและพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอพื้นที่สูง

สรางความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร
มูลนิธิโครงการหลวง

ยุทธศาสตร
กระทรวงเกษตรฯ

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
2. การสรางความเปนธรรม
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับ
การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
อยางยัง่ ยืน
และลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และยั่งยืน
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

ประเด็นที่ 3 การเกษตร
• เกษตรปลอดภัย
• เกษตรชีวภาพ
• การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม
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ประเด็นที่ 15 เสริมพลังทางสังคม
• การเสริมสรางทุนทางสังคม

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ดานเศรษฐกิจ : ขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคม
• ดานสิ่งแวดลอม
• ดานองคความรูพื้นฐาน
• ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

1. ดานความมั่นคง

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ความสอดคลองแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาและแผนแมบทตาง ๆ

สวนที่ ๒

Highlan
g
Resear
and

Developm
pment
Institute
(Public Organizzation)

สถานการณ แนวโนมปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนา
พื้นที่สูงของประเทศ

๑๖

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

สวนที่ ๒ สถานการณ แนวโนมปญหา

และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง
ของประเทศ

การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเริ่มตั้งแตกอนป พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานความชวยเหลือโดยตั้งโครงการหลวงขึ้น และนํามาสูการขยาย
ผลสําเร็จของโครงการหลวงโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) รวมทัง้ หนวยงานตาง ๆ ทําใหประชาชน
และชุมชนจํานวนมากไดรบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ และแกไขปญหาความยากจนของประชาชน แตดว ยเหตุทปี่ ระชาชน
และชุมชนบนพื้นที่สูงมีจํานวนมาก พื้นที่หางไกลและทุรกันดาร มีขอจํากัดดานทรัพยากรและการเขาถึงของภาครัฐ
ทําใหการกระจายการพัฒนายังไมทั่วถึง โดยยังมีปญหาที่ตองไดรับการพัฒนา การลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับบริบทสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการปรับตัวและการพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูง รายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้

๒.๑ สถานการณของการพัฒนาพื้นที่สูง
ประเทศไทยมีภูมิประเทศเปนพื้นที่สูง คิดเปนรอยละ ๕๓ ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยสวนใหญอยูในพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือและภาคกลาง ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ ๖๗.๒๒ ลานไร ใน ๒๐ จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮอ งสอน พะเยา
ลําพูน แพร นาน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี ลักษณะทั่วไปของพื้นที่สูง (ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต ๕๐๐ เมตรขึ้นไป)
มีสภาพพื้นที่เปนหุบเขาหรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชันคอนขางสูงมาก สวนใหญเปนพื้นที่ปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาอนุรักษในอุทยานแหงชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ปาตนนํ้าลําธารที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อยูในพื้นที่ ๑๔ ลุมนํ้าหลัก ไดแก
ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้ากก ลุมนํ้านาน ลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าโขง ลุมนํ้ายม ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้าชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ
ลุมนํ้าชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตก ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าเพชรบุรี และลุมนํ้าสะแกกรัง
พืน้ ทีส่ งู สวนใหญอยูใ นทองถิน่ ทุรกันดารหางไกลจากชุมชนทัว่ ไป พืน้ ทีส่ ว นหนึง่ เปนทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของชาวไทยภูเขามากกวา
๑๕ ชนเผา ปจจุบันมีจํานวนประชากรประมาณ ๑,๐๗๐,๓๕๔ คน (ประมาณ ๒๗๐,๘๘๖ ครัวเรือน) ใน ๔,๒๐๕ กลุมบาน
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ๒๕๖๑) ประชากรสวนใหญมีสภาพยากจน ในอดีตชาวไทยภูเขาสวนใหญดํารงชีพดวย
การเพาะปลูกแบบดั้งเดิมดวยการทําไรเลื่อนลอย ปลูกขาวโพดและปลูกฝนซึ่งเปนพืชเสพติด (ขอมูลจากการสํารวจ
ของกรมประชาสงเคราะห โดยการสนับสนุนของ United Nation Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC) ในป
พ.ศ. ๒๕๐๘–๒๕๐๙) พบวามีพื้นที่ปลูกประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ ไร นอกจากนี้ยังมีปญหาสําคัญอื่นอีกหลากประการ เชน ปญหา
ความยากจน ปญหาการบุกรุกทําลายปา ปญหายาเสพติด ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๑๗

จากการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา (๑) ดานเศรษฐกิจ ครัวเรือนกวารอยละ ๘๗ ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ ประกอบอาชีพ
รับจาง และคาขาย ตามลําดับ ครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง มีรายได
รวมเฉลี่ยเทากับ ๒๖๓,๑๙๗ บาทตอครัวเรือน และ ๑๙๙,๕๗๐ บาทตอครัวเรือน ตามลําดับ และความยากจนของครัวเรือน
พบวา ครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงรอยละ ๒๓–๒๘ มีรายไดตํ่ากวา
เสนความยากจน และมีครัวเรือนเกษตรกรทีม่ คี วามยากจนดานอาหารรอยละ ๑๗–๒๑ (๒) ดานสังคม โครงสรางของประชากร
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีลักษณะเปนรูประฆังควํ่าที่ชัดเจนและ
มีฐานแคบลงเฉลีย่ ๒.๑๒–๒.๕๗ คนตอครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนเฉลีย่ ๒–๕ คนตอครัวเรือน และกวารอยละ ๕๗ มีลกั ษณะ
เปนครอบครัวเดี่ยว
อัตราภาระพึ่งพิงสากลของประชากรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เทากับ
รอยละ ๔๑–๔๕ และ (๓) ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในรอบ ๓ ปที่ผานมา เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ ๔๔–๔๙)
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณเทาเดิม ดานทรัพยากรนํ้า พบวา ปริมาณนํ้าฝนในแตละป
มีการเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่ลดลงเล็กนอย แตนํ้าในลําหวย/ลําธาร/อางเก็บนํ้า ลดลงคอนขางมาก สวนของทรัพยากร
ปาไมมีความอุดมสมบูรณเทาเดิม คิดเปนรอยละ ๓๘–๔๐ และเกษตรกรรอยละ ๗๖–๘๐ ไดมีการรวมกันปลูกตนไม

๒.๒ ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง
๑) ปญหาการพัฒนาพื้นที่สูงในปจจุบัน
จากผลการศึกษาโครงการประเมินผลการดําเนินงานและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผล
โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน ผลการศึกษาวิจยั และการดําเนินงาน
ของสถาบันในระยะที่ผานมา รวมถึงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ชุมชนบนพื้นที่สูงยังมีปญหาบางสวนที่ยังคงมีอยู
และมีปญหาใหมที่ตองไดรับการพัฒนา ดังนี้
(๑) ปญหาความยากจน
ในระยะที่ผานมาตั้งแตกอนป พ.ศ. ๒๕๑๒ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเปนอยูคอนขางยากจนและ
ทําการเกษตรแบบยังชีพ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานความชวยเหลือโดยตั้ง
มูลนิธโิ ครงการหลวงขึน้ และนํามาสูก ารขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้ หนวยงาน
ตาง ๆ ทําใหประชาชนและชุมชนจํานวนมากไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจนของประชาชน
แตอยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่ประชาชนและชุมชนบนพื้นที่สูงมีจํานวนมากในขณะที่ปญหามีความรุนแรงและมีขอจํากัด
ในการแกไข เชน พื้นที่หางไกลและทุรกันดาร หรือขอจํากัดดานทรัพยากรและการเขาถึงของภาครัฐ ทําใหการกระจาย
การพัฒนายังไมทั่วถึง หรือยังไมอยูในระดับที่พึ่งพาตนเองได ทําใหยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังอยูในสภาวะยากจน
โดยเฉพาะกลุมที่อยูหางไกลมากและดอยโอกาส เชน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ
ซึ่งประชาชนสูงถึงรอยละ ๗๓ ที่อยูในภาวะยากจนทั่วไป และรอยละ ๖๙ มีความยากจนดานอาหาร (มีรายไดรวมทั้งหมด
ไมพอเพียงแกการจัดหาอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีพอยางปกติสุข) (กมล งามสมสุข และคณะ, ๒๕๖๑)
(๒) ความเหลื่อมลํ้า
ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมลํ้าในหลายปจจัยทั้งในสวนของความเหลื่อมลํ้าทางดานรายได การถือครอง
ทรัพยสิน และการเขาถึงบริการทางสังคมที่สําคัญ อาทิ การเขาถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม กระบวนการ
ยุติธรรม และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งความเหลื่อมลํ้าตาง ๆ ตองไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อเปนการสราง
ความเสมอภาคใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีความเหลื่อมลํ้าดานรายได ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่

๑๘
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ศูนยปฏิบตั กิ ารโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืนและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการ
หลวง มีคาสัมประสิทธิ์จีนีของรายไดรวมทั้งหมด รายไดเงินสดทั้งหมด และรายไดครัวเรือนอยูในระดับ “ปานกลางหรือพอใช”
(คาสัมประสิทธิ์จีนี๓ มีคาอยูระหวาง ๐.๓๔๙๒–๐.๔๒๑๒) โดยเฉพาะการกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรกรในศูนย
ที่อยูตามแนวชายแดนและครัวเรือนที่มีฐานะยากจน การพัฒนาในระยะตอไปตองใหความสําคัญกับการกระจายรายได
โดยการยกระดับรายไดของครัวเรือนหรือการกระจายรายไดครัวเรือนใหทั่วถึง (กมล งามสมสุข และคณะ, ๒๕๕๖) นอกจากนี้
การเขาถึงบริการภาครัฐยังไมทั่วถึง เชน ดานสาธารณสุขครัวเรือนเกษตรกร เสนทางคมนาคมขนสง แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร รวมทั้งไฟฟา
(๓) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคมผูสูงอายุ
ลักษณะโครงสรางของประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงยังคงเปนรูปพีระมิดที่มี
ลักษณะเปนรูประฆังควํ่าที่ชัดเจน แตฐานลาง (ประชากรอายุตํ่ากวา ๙ ป) เริ่มแคบลง ในภาพรวมครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงมีอัตราการเกิดรอยละ ๒.๐๑ ซึ่งสูงเปนสองเทาของอัตราการตาย (อัตราการตายเทากับ
รอยละ ๐.๗๓) และมีอัตราการอพยพเขา–ออก อยูในระดับที่ใกลเคียงกัน (รอยละ ๐.๘๔ และ ๐.๗๙ ตามลําดับ) ทําใหอัตรา
การเพิ่มประชากรเปนบวก (รอยละ ๑.๓๓) โดยมีอัตราการเพิ่มผูสูงอายุ จากรอยละ ๗.๔๓ (ป ๒๕๕๒) เปนรอยละ ๘.๗๙
ในป ๒๕๕๖ และมีอัตราภาระพึ่งพิงของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๙ (รอยละ ๗ ในป ๒๕๕๒) (กมล งามสมสุข และ
คณะ, ๒๕๕๖) ในขณะที่การเคลื่อนยายเยาวชนสูชุมชนเมืองมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเทาตัว โดยสวนใหญเปนการเคลื่อนยาย
ของเยาวชนเพื่อไปเรียนในเมืองรอยละ ๕๑.๒๒ และรอยละ ๔๘.๗๘ เคลื่อนยายไปเพื่อทํางาน เนื่องจากปญหาความยากจน
ขาดอาชีพหลากหลายและขาดแคลนที่ดินทํากิน สงผลใหครอบครัวขาดแรงงานในการผลิต และยังสงผลตอคาใชจาย
ในครัวเรือนที่สูงขึ้น และชุมชนขาดแคลนเยาวชนที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น
(๔) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมหรือชุมชนบนพื้นที่สูง มีทั้งจากปจจัยภายในชุมชน ไดแก การเคลื่อนยาย
แรงงาน ขาดการเตรียมพรอมและสรางความรูความเขาใจกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และปจจัยภายนอกชุมชน ไดแก
การคมนาคมและระบบสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมทําใหการสืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ
ของชุมชนลดความสําคัญและเริ่มสูญหาย ภูมิคุมกันทางสังคมที่เปนแนวทางดั้งเดิมในการอยูรวมกันอยางเปนสุขออนแอลง
มีปญหาดานความขัดแยงภายในชุมชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับการเอาใจใสจากชุมชนลดลง จนบางพื้นที่
เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชน
(๕) ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการลักลอบปลูกฝน
แมวาการลักลอบปลูกฝนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง ขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส.
โดย สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ มีพนื้ ทีป่ ลูกฝน จํานวน ๕๐๘ แปลง ๔๓๓.๗๓ ไร
คิดเปนรอยละ ๒๓ เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา และในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงในพืน้ ทีเ่ ฉพาะมีการลักลอบ
ปลูกฝน ลดลงเหลือเพียง ๒๙๗ แปลง พืน้ ที่ ๒๕๒.๗๘ ไร หากการดําเนินมาตรการปองกันในพืน้ ทีข่ าดความเขมงวด การปลูกฝน
ในพื้นที่ปญหาซํ้าซากก็จะกลับมาเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีแรงจูงใจที่สําคัญคือ ฝนดิบยังคงมีราคาสูง และยังมีผูเสพอยูในพื้นที่
(๖) การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
จากการใช ป ระโยชน เ กิ น กว า ศั ก ยภาพในการฟ  น ตั ว ของระบบนิ เ วศ พื้ น ที่ ป  า ไม ข องประเทศในช ว งป
พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๖ ลดลงอยางตอเนื่อง เฉลี่ยประมาณปละ ๑ ลานไร และการบุกรุกทําลายปาอยางตอเนื่องสงผลคุกคามตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีปญหารุนแรงมากที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในลุมนํ้านาน ปาสัก และสาละวิน ซึ่งเปน
พื้นที่ลุมนํ้าชั้น ๑ และเปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญของประเทศ การบุกรุกและการเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาตนนํ้า ทําใหเกิด
๓

ตัวบงชี้ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได หากคานี้สูงขึ้นจะบงชี้ถึงการกระจายรายไดที่เหลื่อมลํ้ากันมากขึ้นใกลคา ๑ สัมประสิทธิ์จีนีที่เทากับ ๐
หมายถึง ความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ (ทุกคนมีรายไดเทากัน)

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๑๙

การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าทา มีผลตอทั้งการเกิดอุทกภัยและภัยแลง การชะลางและการพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรที่
สูงชันหรือเปนภูเขา (กรมทรัพยากรนํา้ , ๒๕๕๘) นอกจากนีย้ งั พบปญหาการปนเปอ นในดินและนํา้ เนือ่ งจากเกษตรกรบางสวน
ใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคแมลง การกําจัดวัชพืชตาง ๆ สงผลกระทบตอทั้งผูปลูก ผูบริโภค และชุมชนที่อาศัยบริเวณ
ปลายนํ้า รวมทั้งยังมีปญหามลภาวะหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุจากการเกษตร
๒) ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง
การดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา พบวายังมีปญหาและอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาและการบริหารจัดการองคกร ดังนี้
(๑) พื้นที่ดําเนินงานสวนใหญยังคงทุรกันดาร หางไกล และยากตอการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงยังเปน
ขอจํากัดทั้งการพัฒนาชุมชน และการทํางานของสถาบัน
(๒) พื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานส ว นใหญ อ ยู  ใ นเขตป า สงวนแห ง ชาติ แ ละเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ การเข า ไปปฏิ บั ติ ง าน
ในพื้นที่ตองมีการขออนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(๓) บุคลากรผูปฏิบัติงานยังไมเพียงพอตอภาระงาน พื้นที่เปาหมายการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามการรองขอ
ของประชาชน รวมทั้งยังขาดแคลนเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในบางสาขา เชน นักวิจัย เจาหนาที่ดานการตลาด ดานสังคม และ
การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน
(๔) การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบฐานขอมูลยังมีขอจํากัดไมสามารถรองรับการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซอนมากขึ้น พื้นที่สูงหลายแหงไมสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
(๕) การบริหารจัดการของสถาบันยังตองการการพัฒนาระบบงานทีเ่ ชือ่ มโยงใหมปี ระสิทธิภาพ เขาสูร ะบบมาตรฐาน
และเอื้อตอลักษณะการปฏิบัตงิ านพัฒนาพื้นที่สูง
(๖) ความตองการของผูเ ขารับบริการหรือความสนใจของลูกคามีการเปลีย่ นแปลงไป ทําใหจาํ เปนตองมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานและการใหบริการ ทั้งดานการเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวซึ่งมีจุดดึงดูด
ความสุขใจ รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพซึ่งจะตองมีคุณภาพและความปลอดภัย
(๗) บุคลากรของสถาบันขาดองคความรูที่สอดรับกับรูปแบบการดําเนินงานที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป เชน
การคิดเชิงระบบ การทํางานแบบสหสาขา และทักษะดานดิจิทัล

๒.๓ การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ไดดาํ เนินงานสนับสนุนโครงการหลวงใหเปนตนแบบและแหลงเรียนรูข องการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยั่งยืน การพัฒนาพื้นที่สูงอื่น ๆ ของประเทศเพื่อสรางการอยูดีมีสุขของประชาชนดวยการพัฒนาแบบโครงการหลวง
ดวยการวิจัยและพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูพระราชกรณียกิจและศาสตรพระราชาในการพัฒนาอยางยั่งยืนผาน
อุทยานหลวงราชพฤกษ รวมทั้งพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน ภายใตแผนยุทธศาสตรทั้ง
๓ ระยะที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๖๐) ดังนี้
๑) ดานการวิจัยบนพื้นที่สูง
การดําเนินงานดานการวิจัย ไดมีการสรางองคความรูใหมเพื่อตอยอดโครงการหลวง และตอบสนองตอปญหาและ
ความตองการของชุมชนในทุกมิติ ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม โดยตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีโครงการวิจยั
ทั้งสิ้น ๓๔๕ โครงการหลัก ๗๘๐ โครงการยอย โดยแบงตามกลุมงานวิจัย ๔ กลุม ประกอบดวย (๑) งานวิจัยดานการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร จํานวน ๑๖๑ โครงการหลัก ๓๔๒ โครงการยอย (๒) งานวิจัยดานสังคม จํานวน
๖๓ โครงการหลัก ๑๐๘ โครงการยอย (๓) งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๑๑๕ โครงการหลัก
๓๒๓ โครงการยอย และ (๔) งานวิจัยดานการบริหารจัดการ จํานวน ๗ โครงการ ๓๕ กิจกรรม ในการดําเนินงานวิจัยได

๒๐
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กอใหเกิดองคความรูและทรัพยสินทางปญญาหลายประเภท ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไดยื่นขอรับความคุมครอง
แลวทั้งหมด ๑๑๑ รายการ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ มีดังนี้
(๑) การวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง ดําเนินงานวิจัยทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อตอยอด
องคความรูโครงการหลวงและสรางองคความรูใหม สําหรับใชแกไขปญหาหรือพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
โดยมีผลงานวิจัยในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย ในพืชอาหารหลัก พืชผัก ไมผล กาแฟ ไมดอก พืชไร ปศุสัตว และเฮมพ (Hemp) มีการปรับปรุง
หรือคัดเลือกพันธุพืชและสัตว เชน พันธุเฮมพที่มี THC ตํ่า กาแฟ พืชผัก และพันธุสัตวชนิดตาง ๆ ในดานการอนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอม ไดการศึกษาพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่าและการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเพื่อชุมชนพื้นที่สูง และการปลูก
ขาวโพดเหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่วเพื่อลดการเผา โดยมีผลผลิตจากงานวิจัยที่สงมอบใหกับมูลนิธิโครงการหลวง ๓๗ รายการ
แบงเปนผลิตภัณฑชีวภาพสําหรับการเพาะปลูกพืช ๑๗ รายการ และผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๐ รายการ
(๒) การวิจยั ในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ ชวยแกไขปญหาและยกระดับการพัฒนาของชุมชน
โดยเนนงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ สรางอาชีพทางเลือกทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมและมีตลาดรองรับ สรางความเขมแข็ง
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม โดยมีผลงานวิจัยที่สําคัญ ไดแก การรวบรวมขาว
พันธุท อ งถิน่ ๓๙๖ พันธุ พัฒนาพันธุข า วทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู ทีใ่ หผลผลิตสูง ทนทานตอแมลงบัว่ และไมไวตอชวงแสง และการคัดพันธุ
ขาวใหบริสทุ ธิด์ ว ยวิธกี ารปลูกขาวตนเดีย่ วรวมกับการใชนาํ้ นอย พัฒนารูปแบบคางสําหรับการปลูกเสาวรสหวาน ๓ แบบ พัฒนา
ระบบปลูกพืชในโรงเรือนในพืชผัก ๑๗ ชนิด ไมดอก ๓ ชนิด และไมผล ๖ ชนิด พัฒนาระบบการปลูกกาแฟใตรมเงาไม
การตัดแตงกิง่ เพือ่ สรางลําตนใหม และการแปรรูปมีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุผ กั ๓ ชนิด พันธุอ งุน ๔ พันธุ กุหลาบ ๔ พันธุ
และพันธุเบญจมาศที่ทนทานตอโรคราสนิมขาว ๑ พันธุ ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุไกกระดูกดําและสุกรพันธุโครงการหลวงที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง และระบบการปลูกขาวโพดแบบไมเผา ในดานการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ไดศึกษา
และรวบรวมพืชทองถิ่น ๑,๘๓๑ ชนิด ทั้งพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืชใหสี พืชพิษและพืชอื่น ๆ และมีการอนุรักษและฟนฟู
พืชทองถิ่นเพื่อเสริมแหลงอาหารใน ๗๕ ชุมชน และการพัฒนาชีวภัณฑเพื่อทดแทนการใชสารเคมี ทั้งนี้มีการนําผลงานวิจัย
ไปใชในการพัฒนาบนพื้นที่สูง โดยการถายทอดสูเกษตรกรเปาหมายกวา ๔๐ เรื่อง และมีการจดทรัพยสินทางปญญา จํานวน
๑๐๐ รายการ
๒) ดานการพัฒนาพื้นที่สูง
การพัฒนาพื้นที่สูงที่ผานมาไดยึดปญหาและความตองการของชุมชนเปนหลัก และขับเคลื่อนการพัฒนาดวย
องคความรูวิชาการที่เหมาะสม ขอมูลและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เชน การจัดทําแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร
การขับเคลื่อนการพัฒนาดวยแผนชุมชนและผูนําชุมชน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนและการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
(๑) การพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง ไดดําเนินงานพัฒนาสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๙ แหง
และงานพัฒนาดานตาง ๆ ๑๗ โครงการ เพื่อใหศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนตนแบบและศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน ผานการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยสนับสนุนการพัฒนาและถายทอดความรูใหม ๆ แกเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง จํานวนมากกวา ๒๐,๐๐๐ คนตอป การสังเคราะหองคความรูและจัดทําสื่อ การพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
GAP (Good Agricultural Practices) และเกษตรอินทรียใ นพืชผัก ไมผล พืชไร จํานวน ๘,๖๒๘ ราย รวมทั้งมาตรฐานโรงงาน
คัดบรรจุตาง ๆ สนับสนุนการมีสวนรวมกับชุมชน สวนดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก
ปาตนนํ้า และการสรางฝายชะลอนํ้า การปลูกปาชาวบาน การรณรงคเพื่อลดใชสารเคมี และการวิเคราะหคุณภาพนํ้าและดิน
สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสถาบันเกษตรกร และสนับสนุน
การบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนแมบท
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(๒) การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพิเศษอื่น ๆ เพื่อขยายผลสําเร็จของโครงการหลวง เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนในพื้นที่สูงตาง ๆ
(๒.๑) พื้นที่การดําเนินงานพัฒนาแบบโครงการหลวง ประกอบดวย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ รวม ๔๔ พื้นที่ กลุมบานเปาหมาย ๖๑๖
กลุมบาน โดยปจจุบันไดเขาดําเนินการยกระดับการพัฒนาของชุมชนใหเขมแข็งและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมแลว จํานวน ๓๖๒ กลุมบาน คิดเปนรอยละ ๕๘.๗๗ ซึ่งผลการพัฒนาโดยรวมเมื่อพิจารณา
จากตัวชี้วัดการจัดระดับการพัฒนาของสถาบัน พบวา มีกลุมบานที่เขมแข็งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดดวยตนเอง และ
มีผลการพัฒนาที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได จํานวน ๕ กลุมบาน กลุมบานที่สามารถรวมขับเคลื่อนการพัฒนา ๑๐๒ กลุมบาน
และกลุมบานที่อยูระหวางการเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนา ๒๕๕ กลุมบาน และกลุมบานที่ยังไมไดเขาดําเนินการ
๒๕๔ กลุมบาน การดําเนินงานที่สําคัญ คือ ดานเศรษฐกิจ การสงเสริมรายไดเกษตรกร จํานวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ ครัวเรือน
ใหมีรายไดจากการสงเสริมอาชีพมูลคาผลผลิต ๓๐๐ ลานบาทตอป ดวยการประกอบอาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย การจัดการหลังเก็บเกี่ยวและตลาด ดานสังคม มีการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนดวยการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําแผนชุมชน ขอมูล และ
องคความรูม าปรับใชรว มกับการวางแผนในระดับพืน้ ที่ และการสรางและพัฒนาศักยภาพของผูน าํ ชุมชน ๕๕๐ ราย และสถาบัน
เกษตรกร (สหกรณและวิสาหกิจชุมชน) ๗๗ แหง และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เชน การจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
และแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร การปรับระบบการใชประโยชนที่ดินใหถูกตองตามหลักวิชาการ การลดการใชสารเคมี
และการฟนฟูทรัพยากรปาไม ดิน และนํ้าที่เสื่อมโทรม การสรางฝายชะลอนํ้า
(๒.๒) พืน้ ทีก่ ารดําเนินงานถายทอดองคความรูโ ครงการหลวง ประกอบดวย ๒ โครงการ โครงการถายทอด
องคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งดําเนินการรวมกับ กศน. จํานวน ๗๘๕ ศูนยการศึกษาฯ
โดยถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนเปาหมายผานการจัดการเรียนรูของครู ศศช. เพื่อใหนําไปปรับใชตอไป และ
โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดินในพื้นที่ ๑๑ แหง ใน ๗ จังหวัด โดยรวมดําเนินการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เนนการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหแกเครือขายกลุมเกษตรกรเชื่อมโยงกับ
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
๓) ดานการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ
การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูแ ละเผยแพรพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง และงานวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ การสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เชน ดานการตลาด
การเรียนรู และการบริการแกชุมชนบนพื้นที่สูงและประชาชนทั่วไป โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
(๑) การพัฒนาความพรอมของสวนและดานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน แหลงนํ้าและอาคารสถานที่
การปรับปรุงภูมทิ ศั นโดยการปลูกไมกลุม สีและไมรม เงา การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพรพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙
และพระบรมวงศานุวงศอยางตอเนื่องทุกป การพัฒนาฐานเรียนรูองคความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ และความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาฐานเรียนรูจํานวน ๙ ฐาน เชน
สวนเกษตรทฤษฎีใหม ปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และจัดกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับภาคีที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมและจัดแสดงพรรณไมมากกวา ๑๕,๒๑๔
รายการ และจัดทําระบบฐานขอมูลพรรณไม ซึ่งผลการดําเนินงานโดยรวมทําใหในระยะตั้งแตป ๒๕๕๕–๒๕๖๐ มีผูเขาชม
จํานวน ๔,๙๑๕,๒๒๔ คน โดยมีผูเขารับการเรียนรูในหลักสูตรตาง ๆ จํานวน ๒๙,๔๙๗ คน
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(๒) การพัฒนาและสรางเครือขายการเรียนรูกับตางประเทศ เพื่อเผยแพรงานโครงการหลวง และเสริมสราง
ความรวมมือและการแลกเปลีย่ นเรียนรูท างวิชาการดานการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในระดับนานาชาติ โดยมีการดําเนินโครงการ
ความรวมมือรวมกับ ๕ ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน ลาว เมียนมา ภูฏาน และโคลอมเบีย และการสรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานตาง ๆ ในระดับนานาชาติ
๔) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
(๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบสมรรถนะของบุคลากร จัดทํา
เสนทางความกาวหนาในอาชีพและเสนทางการฝกอบรม ซึง่ ชวยใหเจาหนาทีม่ คี วามรูเ พิม่ ขึน้ รอยละ ๗๔.๖ สามารถนําความรู
ที่ไดรับจากกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได รอยละ ๘๔.๖ ปรับปรุงระเบียบเพื่อลดขั้นตอน
การทํางาน การเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนือ่ ง การนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาปรับใช เชน ระบบคําของบประมาณ ระบบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงาน (Enterprise Resource Planning : ERP) บูรณาการและกลั่นกรอง
งบประมาณ ระบบฐานขอมูลสิ่งกอสราง (HRDI Infrastructure System : HIS) ระบบรายงานการประชุมและมติขอ
สั่งการระบบรายงานและติดตามตัวชี้วัด เปนตน การบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหเกิดความคลองตัว มีความโปรงใส
และมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงานทุกดาน
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาระบบการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ (MIS) ระบบการบริหารจัดการองคความรูที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและงานพัฒนาฐานขอมูลเพื่อขยายผล
องคความรูโ ครงการหลวง และเผยแพรขอ มูลวิจยั รวมทัง้ สิน้ ๓๖ ระบบ การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เชน
ระบบไฟฟาโซลารเซลล และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ขอมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานซึ่งรวบรวมจากหนวยงานภายนอกและขอมูลภูมิสารสนเทศบนพื้นที่ของสถาบัน และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลางสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก การบริหารงาน การจัดการสํานักงาน การปฏิบัติงาน และการจัดการขอมูล
องคความรูและการเผยแพรขอมูล มีการจัดทําฐานขอมูลชุมชนและแผนที่ดินรายแปลง และพัฒนาระบบเผยแพรขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรผานเครือขายอินเทอรเน็ตและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตดีไวซ (Smart Device) สําหรับเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการนําขอมูลที่ดินรายแปลงไปใชประโยชนและการอัปเดตขอมูลที่ดินรายแปลง
ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศบนพื้นที่สูงแบบอัตโนมัติบนพื้นที่ และการจัดการความรูโดยนําเสนอองคความรูโครงการหลวง
ในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต H–KM (hkm.hrdi.or.th)
ความสําเร็จในการดําเนินงาน
๑) องคความรูแ ละวิธกี ารดําเนินงานตามแนวทางโครงการหลวง และการสนับสนุนจากโครงการหลวง เปนปจจัยสําคัญ
ทําใหการดําเนินงานมีผลสัมฤทธิ์เปนที่ยอมรับ
๒) ดานการวิจยั มีการสรางองคความรูใ หม ๆ ทัง้ เพือ่ ตอยอดโครงการหลวง และตอบสนองตอปญหาและความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงจํานวนมาก และเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง
ในระยะที่ผานมาครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เกิดผลลัพธเปนที่ยอมรับของประชาชน
๓) ดานการพัฒนาที่ยึดปญหาและความตองการของชุมชน และขับเคลื่อนการพัฒนาดวยองคความรู ขอมูล และ
เครื่องมือที่ดี เชน การจัดทําแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร การขับเคลื่อนการพัฒนาดวยแผนชุมชนและผูนําชุมชนที่ดี
ภายใตการมีสว นรวมของประชาชนและการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ เปนกลไกสําคัญทีท่ าํ ใหการดําเนินงานมีผลสัมฤทธิ์
เปนที่ยอมรับ
๔) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ และเผยแพร
พระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง และงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง เชน
ดานการตลาด การเรียนรู และการบริการแกชุมชนบนพื้นที่สูงและประชาชนทั่วไป
๕) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลในระยะที่ผานมา เปนสวนสําคัญที่ทําให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๒๓

๒.๔ บริบทการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและการดําเนินงานขององคกร
ในระยะตอไป ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับตัวแทนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวามีประเด็นทาทายที่สถาบัน
ตองกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม และสรางภูมิคุมกันใหชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๑) ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางเชน เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพ เปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวกระโดด สังคม สิ่งแวดลอม และทําใหเกิดการเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ
ทุกวัย ทําใหรูปแบบการผลิต การดําเนินธุรกิจ และการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถสื่อสาร
ทัง้ ภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดน การทําธุรกิจและธุรกรรมบนโครงขายดิจทิ ลั เพิม่ มากขึน้ นอกจากนีจ้ ะมีการคิดคนนวัตกรรม
ตาง ๆ มากขึ้น สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงทั้งในดานการรับรูขอมูลขาวสาร การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงดานการตลาดและโลจิสติกสผานระบบดิจิทัลที่มีความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น และระบบตลาดคนกลางมีความสําคัญลดลง รวมทั้งมีผลตอการบริหารจัดการที่ตองปรับตัวและประยุกตใชเทคโนโลยี
ในการขยายองคความรูในการพัฒนาพื้นที่สูง
๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ประเทศไทยก็มคี วามเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรทีจ่ ะสงผลตอคุณภาพชีวติ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสภาพทางสังคมในดานตาง ๆ โครงสรางประชากรไทยไดเปลีย่ นแปลงเขาสูส งั คมสูงวัยมากขึน้ ตามลําดับ และจะเขาสูส งั คม
สูงวัยอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด และในป ๒๕๗๙ จะมีสัดสวนของผูสูงอายุถึงรอยละ ๓๐ ขณะที่สัดสวนวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดสวนลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยวัยเด็กมีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๑๔ ขณะที่วัยแรงงานคิดเปนรอยละ ๕๖ ทั้งนี้การลดลงในขณะที่จํานวนประชากร
วัยแรงงานไดเริม่ ลดลงมาตัง้ แตป ๒๕๕๘ เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน เชนเดียวกับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เกษตรกร
สวนใหญเขาสูสังคมผูสูงวัย และคนวัยแรงงานมีแนวโนมที่จะยายถิ่นฐานไปทํางานนอกภาคการเกษตร ทําใหเริ่มเกิดการ
ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาการเกษตรไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการผลิต
ทีป่ ระณีต ใหผลตอบแทนสูง และใชตน ทุนและแรงงานตํา่ ลง แตอยางไรก็ตาม ผูส งู อายุจะทําใหเกิดการบริโภคสินคาและบริการ
ดานสุขภาพมากขึ้น จึงเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาสินคาและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อสุขภาพ รวมทั้งสถาบันตองมีการจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหนงขององคกรและจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับบุคลากรที่สูงอายุ และพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือในการทํางาน
๓) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ กติกา และมาตรฐานของโลก
ในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ กฎเกณฑ กติกา และมาตรฐานของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอ
อันเปนผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดภายใตกระแสโลกาภิวัตน และเปนโลกที่ไรพรมแดนเต็มรูปแบบ
มีการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น การแขงขันจะรุนแรงขึ้น มีผลกระทบตอการแขงขันดานราคา
คุณภาพ และมาตรฐานของผลผลิตบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ จะสงผลใหการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑบนพืน้ ทีส่ งู ทีต่ อ งปรับตัวใหสามารถ
แขงขันได โดยมุงการผลิตสินคาที่สอดคลองและตอบสนองกับความตองการตลาดซึ่งมีกลุมผูบริโภคที่หลากหลาย ทั้งใน
ดานคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต และสินคาตามมาตรฐานความปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอม
๔) การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพและชีวิตความเปนอยู
การใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษยที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยคํานึงถึงมุมมอง ๓ ดาน คือ รางกาย จิตใจ และ
จิตวิญญาณ แนวโนมนี้จะทําใหเกิดการพัฒนาดานวิทยาการทางการแพทยและสุขภาพตาง ๆ ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต
รูปแบบการบริโภคสินคาทีส่ รางความสุขในการบริโภคและเดินทางทองเทีย่ วมากขึน้ มีความสนใจกับรายละเอียดและภาพลักษณ
ของสินคามากกวาประโยชนใชสอยและราคา มีคานิยมที่สนใจในสินคาที่เปนมิตรกับธรรมชาติและสังคม เชน สินคาจาก
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ทองถิ่นที่ชวยกระจายรายไดใหแกคนยากจน ซึ่งเพิ่มโอกาสดานการตลาดแกผลิตภัณฑและบริการเพื่อสุขภาพ เชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากความหลากหลายและพืชสมุนไพร สินคาที่เปนอัตลักษณทองถิ่นของชุมชน รวมถึงการพัฒนาอุทยานใหเปน
แหลงเรียนรูเชิงเกษตรและวัฒนธรรมทองถิ่น และสนับสนุนการใหบริการเพื่อสุขภาพ
๕) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในชวง ๒๐ ปที่ผานมา การจัดลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงดานสภาพอากาศ พบวา ๔ ประเทศในอาเซียน ไดแก
พมา ฟลิปปนส เวียดนาม และไทย ติดอันดับ ๑๐ ประเทศแรก ที่มีความเสี่ยงสูงสุดในโลก โดยประเทศไทยในชวง ๓ ทศวรรษ
ทีผ่ า นมา ประสบปญหาหลายประการ เชน ปริมาณนํา้ ลดลงมาก ภัยแลง มีภยั พิบตั ธิ รรมชาติ และเกิดโรคระบาดรุนแรงมากขึน้
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเทศไทยสงผลโดยตรงตอภัยแลงทีย่ าวนาน ผลผลิตทางการเกษตรและการประมงลดลง
อุทกภัย ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น โรคภัยไขเจ็บที่ทวีความรุนแรง และกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจไทย กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน
ถึงอุณหภูมิเฉลี่ยประจําปของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๑ องศา เทียบจาก พ.ศ. ๒๕๒๔–๒๕๕๑ และแนวโนมอุณหภูมิ
ในประเทศไทยอาจเพิ่มสูงขึ้น ๑.๒–๑.๙ องศาเซลเซียส ในป พ.ศ. ๒๕๙๓ ยิ่งไปกวานั้น จํานวนวันที่ฝนตกและระดับปริมาณ
นํ้าฝนที่ตกลงมาลดลงอยางเห็นไดชัด เมื่อเทียบกับ ๑๕ ปที่ผานมา (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔)
สงผลกระทบตอการปรับตัวและระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง ทําใหไดผลผลิตและคุณภาพตํ่าลง จําเปนตองวิจัยและพัฒนา
พันธุพ ชื ทีเ่ หมาะสมและรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้ การใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงเรงรัดการฟนฟูพื้นที่ปาไม ทั้งการปลูกไมมีคาและ
การฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร รวมถึงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้งองคกรจะตองมีการเตรียม
ความพรอมดานงบประมาณและกลยุทธการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน การไดรับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติของเกษตรกรและอุทยานหลวงราชพฤกษ
๖) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ
การเปลีย่ นแปลงกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ เชน รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๖๐ แผนปฏิรปู ประเทศ รางยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป พ.ร.บ. องคการมหาชน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง ป ๒๕๖๐ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารราชการ กฎหมายปาไม พ.ร.บ. ปาสงวน
แหงชาติ (ฉบับที่ ๔) ป ๒๕๕๙ รวมทั้งนโยบายภาครัฐดิจิทัล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอการบริหารจัดการองคกร
ในการปรับปรุงกฎระเบียบใหเกิดความคลองตัว การพัฒนาดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการขอมูล และการพัฒนาบุคลากร
ใหรูเทาทันและสามารถปรับตัวในการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานเพื่อกําหนดกติกาและขอตกลง/แนวปฏิบัติรวมกันในการทํางานในพื้นที่
นอกจากบริบทการเปลีย่ นแปลงดังกลาวทีเ่ ปนประเด็นทาทายการดําเนินการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และยังมีประเด็นทาทาย
ทีส่ าํ คัญในการพัฒนา ไดแก การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนองคกรทีม่ สี มรรถนะสูง และการเผยแพรและกระจายองคความรู
การพัฒนาใหครอบคลุมและทั่วถึงผานระบบการเรียนรูอยางเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่สูงสวนใหญอยูหางไกล ทุรกันดาร และ
การคมนาคมยากลําบาก รวมทั้งการเขาถึงบริการและปจจัยพื้นฐานภาครัฐ และการถายโอนภารกิจดําเนินการที่ประสบ
ความสําเร็จแลวใหกับทองถิ่นบริหารจัดการดวยตนเองอยางยั่งยืน
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๒๕

๒.๕ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันไดมีการประชุมรวมกับผูบริหาร ตัวแทนเจาหนาที่ และชุมชน เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพการ
ดําเนินงานพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของสถาบัน โดยไดดาํ เนินการวิเคราะหผลการดําเนินงาน บทเรียน และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ที่ผานมา สถานการณและปญหาพื้นที่สูง สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอชุมชนบนพื้นที่สูงและการดําเนินงาน
ในระยะตอไป รวมทัง้ การวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบททีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และทําการประมวลผล
เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบัน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดแข็ง (Strengths)
มีองคความรูโครงการหลวงและผลงานวิจัยใหม ๆ
สําหรับใชดําเนินงานการพัฒนาพื้นที่สูง
ระบบการดําเนินงานของสถาบันที่เชื่อมโยงกับ
มูลนิธิโครงการหลวง ทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน
สถาบันมีกระบวนการและผลสําเร็จของการดําเนินงาน
พัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมาที่สามารถเปน
บทเรียนและนํามาใชประโยชน
สถาบันสามารถมีอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรูที่ไดรับการยอมรับของประชาชน
สถาบันมีผูนําชุมชนและผูนําเกษตรกรที่พัฒนาไว
ทําหนาที่รวมเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน
สถาบันมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดาน
การวิจัยและพัฒนา ทั้งในประเทศและนานาชาติ
โอกาส (Opportunities)
พื้นที่สูงมีความหลากหลาย มีอัตลักษณเฉพาะ
ในการสรางมูลคา ผลิตภัณฑที่แตกตาง
ในการสงเสริมอาชีพและนํามาตอยอดได
นโยบายของรัฐในการลดการเหลื่อมลํ้าดวยการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา การเกษตร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เอื้อตอภารกิจพัฒนา
พื้นที่สูงของสถาบัน
การทํางานเปนภาคีกับโครงการหลวงและหนวยงาน
รวมบูรณาการภายใตแผนแมบท เปนการสรางพลัง
รวมกันทําใหการพัฒนาพื้นที่สูงมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
จะชวยใหการดําเนินงานของสถาบันและการพัฒนา
พื้นที่สูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

จุดออน (Weaknesses)
การบริหารจัดการของสถาบันยังตองพัฒนาระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพมาตรฐาน และเอื้อตอการพัฒนาพื้นที่สูง
อัตรากําลังในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงยังไมเพียงพอตอ
การดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งจํานวนบุคลากรและองคความรู
ของนักวิจัยและการพัฒนา
ฐานขอมูลกลางในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านยังขาดแพลตฟอรม
ในการบูรณาการจัดการขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียว รวมทั้ง
ยังไมเชื่อมโยงทั้งภายในสถาบันและหนวยงานภายนอก
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชในการดําเนินงานบางระบบ
ยังไมตอบสนองการใชงานและเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ได
องคความรูที่จําเปนตองใชงานจํานวนมาก ยังไมถูกจัดเก็บ
และรวบรวมอยางเปนระบบและเหมาะสมตอการใชงาน
เครือ่ งมือและอุปกรณในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ในพื้นที่หางไกลยังมีจํากัด
อุปสรรค (Threats)
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตเกษตรบนพื้นที่สูงและการเติบโตของพืช
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติตอการดําเนินงานของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและกฎกติกาทางการคา
สรางผลกระทบตอการแขงขันกับสินคาจากตางประเทศมากขึน้
ทั้งในดานราคา คุณภาพ และมาตรฐาน
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ
สงผลตอภาระการพึ่งพิงและการขาดแคลนแรงงานบนพื้นที่สูง
พื้นที่ดําเนินงานของสถาบันบนพื้นที่สูงมีขอจํากัดดานกฎหมาย
ในการดําเนินกิจกรรมสําคัญ เชน การใชประโยชนพื้นที่
และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
พื้นที่สูงสวนใหญอยูหางไกล ทุรกันดาร และการคมนาคม
ยากลําบาก เปนอุปสรรคตอการปฏิบตั งิ านและการติดตอสือ่ สาร

๒๖

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง นํามาจัดทํากลยุทธการพัฒนาทั้งกลยุทธ
เชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ (TOWS Matrix) ดังนี้
SO (กลยุทธเชิงรุก)
๑. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการ
หลวงเปนศูนยการเรียนรูและตนแบบการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๒. กระจายและยกระดับการพัฒนาของชุมชนดวยการ
มีสวนรวมของชุมชน ผูนํา และหนวยงานบูรณาการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ เพือ่ ยก
ระดับใหอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูที่มี
มาตรฐาน ทันสมัย
๔. พัฒนาเกษตรกรผูนํา (Change Agent) ที่สามารถ
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ชวยขับเคลื่อนงานของ
สถาบันในการขยายองคความรูและแหลงเรียนรู
บนพื้นที่สูง
๕. พัฒนาและยกระดับเครือขายความรวมมือดานการ
วิจัยและพัฒนาระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

WO (กลยุทธเชิงแกไข)
พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูง ตามแนวทาง
PMQA และองคกรแหงการเรียนรู
พัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชนใหเปนนักวิจัยและนักพัฒนาที่มี
ขีดความสามารถสูง มีความรูทักษะที่หลากหลาย และมีทักษะ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันและการขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่สูง
พัฒนาระบบการจัดการองคความรูเพื่อสรางและเก็บรวบรวม
องคความรูอยางเปนระบบ และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกระจาย
และยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง และเพิ่มศักยภาพ
ดานงานวิจัยและพัฒนา

ST (กลยุทธเชิงปองกัน)
WT (กลยุทธเชิงรับ)
๑. พัฒนาอุทยานฯ เปนแหลงรวบรวมและเผยแพร ๑. ปรับโครงสรางองคกรและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง ใหมีความคลองตัวและขีดความสามารถสูง รองรับบริบท
องคความรูดานการเกษตรและความหลากหลาย
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหม
ทางชีวภาพ และเปนแหลงเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรม สําหรับพื้นที่สูงที่มีความเฉพาะ
ประเพณีไทยและลานนา รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น ๒. เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และ
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การขับเคลือ่ น แกไขปญหาที่สําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานตามแผนแมบท และการเชื่อมโยง
อยางเปนระบบ
ภาคีเครือขายในการสนับสนุนงานโครงการหลวง ๓. ยกระดับการทําเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานอาหาร
และการพัฒนาพื้นที่สูง
ปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการหลัง
๓. สรางองคความรูและนวัตกรรมใหม โดยมุงงานวิจัย
เก็บเกี่ยว และการตลาดอยางครบวงจร
ที่แกไขปญหาที่สําคัญในปจจุบัน และงานวิจัยที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๒๗

จากการวิเคราะหกลยุทธการดําเนินงานขางตน สามารถสรุปประเด็นกลยุทธที่ตองใหความสําคัญในการดําเนินงาน
ระยะตอไป และนําไปสูการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธการดําเนินงาน ภายใตแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) การสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง ตามยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวงวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนงานโครงการหลวงเปนศูนยการเรียนรูและตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุงเนนสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม
งานวิจัยที่แกไขปญหาที่สําคัญในปจจุบัน และงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
(๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบท และการเชื่อมโยง
ภาคีเครือขายในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง
(๒) พัฒนาและยกระดับเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ
(๓) พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการกระจายและยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง และเพิ่มศักยภาพ
ดานงานวิจัยและการพัฒนา
(๔) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูที่ไดมาตรฐานและทันสมัย เปนแหลงรวบรวมและเผยแพร
พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง องคความรูดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เปนแหลงเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและลานนา รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น
๒) การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
(๑) เนนการกระจายและยกระดับการพัฒนาของชุมชนดวยการมีสว นรวมของชุมชน ผูน าํ และหนวยงานบูรณาการ
(๒) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึง่ ตนเองและบริหารจัดการตนเอง และขับเคลือ่ นการพัฒนา
ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
(๓) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และแกไขปญหาที่สําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
(๔) ยกระดับการทําเกษตรใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว และการตลาดอยางครบวงจร
๓) การพัฒนาและบริหารองคกร
(๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(๑.๑) พั ฒ นาบุ ค ลากรและผู  นํ า ชุ ม ชนให เ ป น นั ก วิ จั ย และนั ก พั ฒ นาที่ มี ขี ด ความสามารถสู ง มี ค วามรู 
ทักษะที่หลากหลาย และมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(๑.๒) พัฒนาเกษตรกรผูนํา (Change Agent) ที่สามารถดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ชวยขับเคลื่อนงาน
ของสถาบันในการขยายองคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง
(๑.๓) ปรับโครงสรางองคกร และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความคลองตัวและขีดความสามารถสูง
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมสําหรับพื้นที่สูงที่มีความเฉพาะ
(๑.๔) พัฒนาระบบการจัดการองคความรูเพื่อสรางและเก็บรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ และนําไปสู
องคกรแหงการเรียนรู
(๒) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูง
(๒.๑) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
(๒.๒) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
และการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง

สวนที่ ๓
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แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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๓๐
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สวนที่ ๓ แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

ตามพระราชบัญญัติ “จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผน ระดับ ๓ ในความรับผิดชอบตามนัย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาตินั้น สถาบันจึงไดทบทวนและจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–
๒๕๗๐) โดยแบงเปาหมายการดําเนินงานเปน ๒ ระยะ ระยะแรก ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) และระยะที่สอง ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) เพือ่ ใหสอดคลองกับกรอบระยะเวลาแผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ไดดําเนินการโดยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรในสถาบัน ตามลําดับขั้นตอนการจัดทําและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบททีเ่ กีย่ วของ อาทิ แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งนอมนํา
ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายรัฐบาลทีเ่ กีย่ วของ และไดมกี ารวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานและการพัฒนาพื้นที่สูงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจโลก
โครงสรางประชากรทีเ่ ปลีย่ นแปลงเขาสูส งั คมผูส งู อายุ ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนมุงเนนและใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย และตัวแทนจากชุมชนไดมีสวนรวม
กําหนดเปาหมายของแผนฯ เพือ่ นําวิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ เปาประสงค แนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย
และตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงานโครงการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนที่ไดกําหนด ดังนี้

๓.๑ ปรัชญาองคกร
“สืบสาน รักษาตอยอด โครงการหลวงสืบไป”

๓.๒ วิสัยทัศน
“ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยูดีมีสุข ดวยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๓๑

๓.๓ พันธกิจ
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของประชาชนบนพื้นที่สูง ดวยการรักษาและสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัยและการเรียนรูของโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และ
ตอยอดการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูพื้นที่สูงอื่น โดย
๑) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อให
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน และเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลีย่ น
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชาและ
การพัฒนาพื้นที่สูง
๒) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยูหางไกล ทุรกันดาร
ตามแนวทางโครงการหลวง เพื่อใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สําหรับชุมชนอื่น ๆ ตอไป
๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเผยแพรและเรียนรูทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา
งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และการใหบริการสังคม
๔) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเปนเครือขายของสังคมการเรียนรูบนพื้นที่สูง ตลอดจนปรับโครงสราง
องคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุพันธกิจดวยหลักธรรมาภิบาล

๓.๔ เปาหมาย
การดําเนินงานของสถาบัน มุงสืบสาน รักษา ตอยอดโครงการหลวง ดวยการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมสําหรับ
การสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และดําเนินงานขยายผล
โครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงตาง ๆ ใหชุมชนอยูดีมีสุขอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใชองคความรู ผลงานวิจัย และวิธีการ
ปฏิบตั งิ านแบบโครงการหลวง ซึง่ ยึดการพัฒนาแบบองครวมบนฐานความรูท สี่ อดคลองกับภูมสิ งั คม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสรางความเขมแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตการบริหารจัดการทีม่ สี มรรถนะ
มาตรฐาน และธรรมาภิบาล ดังนั้นเปาหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ
๑) การเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง ในการเปนแหลงวิจัย
รวบรวม แหลงเรียนรู และเผยแพรองคความรูงานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และ
เปนภาคีเครือขายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๒) ชุมชนเปาหมายเปนแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน มีความอยูด มี สี ขุ มีรายไดทพี่ อเพียงตอการดํารงชีวติ
สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งสามารถอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
๓) สถาบันเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๓๒

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๓.๕ ตัวชี้วัด
เพือ่ ใหการดําเนินงานสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู บรรลุเปาหมายการดําเนินงาน และขับเคลือ่ นไปสูอ งคกรสมรรถนะสูง
และเปนศูนยกลางของการวิจัยและพัฒนา ที่สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง และงานพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ตามวิสยั ทัศนและพันธกิจ รวมทัง้ ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและแผนแมบททีเ่ กีย่ วของ จึงไดกาํ หนดตัวชีว้ ดั และคาเปาหมายดังนี้
ตัวชี้วัด
๑. ผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม พันธุพืชและสัตว หรือ
องคความรูใหม ที่นําไปใชประโยชนในพื้นที่โครงการหลวง
หรือยกระดับการพัฒนากลุมบาน
๒. กลุมบานเปาหมายไดรับยกระดับการพัฒนาแบบองครวม
เพื่อใหมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม
๓. สถาบันไดรับมาตรฐานการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
รอยละ ๔๐
รอยละ ๔๕
ของจํานวนโครงการวิจัย ของจํานวนโครงการวิจัย
๕๕๐ กลุมบาน

๖๑๖ กลุมบาน

เขาสูระบบมาตรฐาน
ระดับประเทศ

เขาสูมาตรฐานระดับ
นานาชาติ

มิติการพัฒนาองคกร
Learning & Growth

มิติประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
Internal Processes

มิติคุณภาพการใหบริการ
Customer Satisfaction

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
Mission Effectiveness

การนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปใชประโยชน ใน
พื้นที่โครงการหลวงและ
พื้นที่สูงอยางกวางขวาง

พัฒนาเครือขายและ
แหลงเรียนรูเพื่อเปน
ศูนยกลางการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

ยกระดับการพัฒนา
ของกลุมบาน
เพื่อใหมีความเขมแข็ง
ครอบคลุมทุกมิติ

พัฒนาชุมชนตนแบบ
ดานการเกษตร
บนพื้นที่สูงที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ชุมชนบนพื้นที่สูงเปนองคกรชุมชน
ที่เขมแข็ง สรางเครือขายการเรียนรู
การพัฒนาแบบโครงการหลวง

ยกระดับสมรรถนะองคกร
ตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

บุคลากรมีความรูและทักษะที่
หลากหลาย และนําระบบดิจิทัล
มาปรับใชและบูรณาการทุกภาคสวน

องคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย
มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูง และเปนศูนยกลางการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง รวมถึงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะที่หลากหลาย สามารถใช
นวัตกรรมและระบบดิจิทัลในการทํางาน และยกระดับสูนักวิจัยและพัฒนาที่มีขีดสมรรถนะสูง

อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
ดานการเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

ชุมชนบนพื้นที่สูงอยูดีมีสุข พึ่งพาตนเองได
และอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพยากร
ขององคกรใหมีสมรรถนะสูง และพัฒนาระบบการเรียนรูดิจิทัล
เพื่อรองรับการเปนเครือขายวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตอยอดงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคม

งานวิจัยและพัฒนาไดรับการนําไปใช
ประโยชนอยางกวางขวาง ทั้งในพื้นที่
โครงการหลวงและพื้นที่สูงทั่วไป

ศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู
ศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง

๓. การพัฒนาและบริหารองคกร

๑. สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู
งานโครงการหลวง

กลยุทธ

๒. การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

“ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยูดีมีสุข ดวยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน

แผนที่ยุทธศาสตรของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
(Strategy Map of Highland Research and Development Plan)

๓.๖ แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)

กลยุทธที่ ๓
การพัฒนาและบริหารองคกร

เปาประสงค

กลยุทธที่ ๒
การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

เปาประสงค
๑. ยกระดับการพัฒนาของกลุมบานในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อใหมีความเขมแข็งและ
อยูดีมีสุข และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
๒. พัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓. พัฒนาชุมชนตนแบบดานการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

๖ แผนงาน ๓๑ โครงการหลัก

กลยุทธที่ ๑

สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง

เปาประสงค

๑. สรางผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม พันธุพืชและสัตว
หรือองคความรูใ หม ทีเ่ ปนประโยชนตอ โครงการหลวงและ
การพัฒนาพื้นที่สูง (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม) และ
การนําไปใชประโยชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่สูง
อยางกวางขวาง
๒. พัฒนาฐานขอมูล ปจจัยพืน้ ฐาน แหลงเรียนรู และเครือขาย
เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานวิจยั พัฒนา และเรียนรู และ
เปนศูนยกลางของการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ในระดับ
ประเทศและนานาชาติ
๓. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูศาสตร
พระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๔ แผนงาน ๑๒ โครงการหลัก

๓ แผนงาน ๘ โครงการหลัก

๑. บุคลากรมีความรู ทักษะที่หลากหลายมิติ และปรับใช
ระบบดิจทิ ลั และการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒. งานวิจยั และพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ของสถาบัน ขับเคลือ่ นดวย
ขอมูลและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการเขาถึงและการใชประโยชนอยางทั่วถึง และ
เปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูง
๓. ยกระดั บ สมรรถนะองค ก รตามมาตรฐานการบริ ห าร
จัดการ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สถาบันเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการ
พัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ชุมชนเปาหมายเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน มีความอยูดีมีสุข มีรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต
สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของทองถิน่
รวมทั้งสามารถอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน

การเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตร
พระราชาและการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ในการเป น แหล ง วิ จั ย
รวบรวม แหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูงานวิจัยในการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อืน่ และเปน
ภาคีเครือขายการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ

เปาหมายที่ ๓

เปาหมายที่ ๒

เปาหมายที่ ๑

ภาพรวมเปาหมาย กลยุทธ เปาประสงค จํานวนแผนงานและโครงการหลัก

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๓๕

๓.๗ กลยุทธของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ดังนี้

การกําหนดกลยุทธของแผนการวิจัยและงานพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองคกร
โดยมีรายละเอียดของเปาประสงค แนวทางการดําเนินงาน เปาหมายและตัวชีว้ ดั แผนงานและโครงการของแตละกลยุทธ

กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
โครงการหลวงและการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในการรองรับการเปลีย่ นแปลงในระยะตอไป และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเ พือ่ นํางานวิจยั
และพัฒนาไปใชประโยชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อยางกวางขวาง โดยมีการพัฒนาปจจัยพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการวิจยั
และพัฒนา การพัฒนาแหลงเรียนรู และการพัฒนาเครือขายและฐานองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
๑) เปาประสงค
(๑) สรางผลงานวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม พันธุพ ชื และสัตว หรือองคความรูใ หมทเี่ ปนประโยชนตอ โครงการหลวง
และการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม) และนําไปใชประโยชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อยางกวางขวาง
(๒) พัฒนาฐานขอมูลองคความรู ปจจัยพืน้ ฐาน แหลงเรียนรู และเครือขาย เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานวิจยั พัฒนา
และเรียนรูศ าสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และความหลากหลายทางชีวภาพ และเพือ่ สนับสนุนการเปน
ศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
(๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูงและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชและสัตว/
ผลิตภัณฑใหม ที่ตรงตามเปาหมายของโครงการหลวง หรือขึ้นทะเบียน
พันธุพืช/จดทรัพยสินทางปญญา
๒. มีฐานขอมูลองคความรูการวิจัยและพัฒนา ศาสตรพระราชา และ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย
๓. เครือขายความรวมมือดานการวิจัย พัฒนา และเรียนรูเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูง
๔. สัดสวนผูร บั การเรียนรูศ าสตรพระราชา งานโครงการหลวงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
และความหลากหลายทางชีวภาพของอุทยานหลวงราชพฤกษที่เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
๑๐ รายการ/ป
๑๐ รายการ/ป
๑ ฐานขอมูล
ไมนอยกวา
๙ เครือขาย
รอยละ ๕ ตอป

ฐานขอมูลองคความรูที่มี
มาตรฐานและเชื่อมโยง
กับภาคีเครือขาย
ไมนอยกวา
๑๐ เครือขาย
รอยละ ๑๐ ตอป

๓๖

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๓) แนวทางการดําเนินงาน
(๑) สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมใหม โดยมุง งานวิจยั ทีแ่ กไขปญหาคุณภาพทางการผลิตและการตลาดของพันธุพ ชื
และสัตวทสี่ าํ คัญ การเสือ่ มโทรมของทรัพยากรปาไม ดิน และนํา้ เปนตน และงานวิจยั ทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ เชน การพัฒนา
พันธุพืชและสัตวใหม และการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแบบประณีตและแมนยํา และสนับสนุนและสงเสริม
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัย องคความรู และผลสําเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง
ไปสูก ารใชประโยชนอยางกวางขวาง รวมทัง้ สรางเครือขายความรวมมือ การเผยแพรงานโครงการหลวง งานวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
(๒) พัฒนาฐานขอมูล ปจจัยพื้นฐาน แหลงเรียนรู และเครือขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย พัฒนา เรียนรู
ศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และความหลากหลายทางชีวภาพ และเพือ่ สนับสนุนการเปนศูนยกลาง
ของการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
(๓) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย องคความรู
ดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมสรางสรรคเพื่อบริการสังคมดวยระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่ไดมาตรฐานสากล
๔) แผนงาน/โครงการหลัก
แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แผนงานที่ ๑ การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง
๑.๑ วิจัยและพัฒนาองคความรูและ
องคความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม
นวัตกรรม พันธุพืชและสัตวบนฐาน ดานพันธุพ ชื และสัตว รวมทัง้ เทคโนโลยี
ความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคม การผลิตและการตลาดทีน่ าํ ไปใชประโยชน
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในการสงเสริมอาชีพในพื้นที่เปาหมาย
บนพื้นที่สูง
๑.๒ วิจัยและพัฒนาความเขมแข็ง
องคความรูดานสังคมที่สนับสนุน
ของชุมชนและสังคม โดยการพัฒนา การยกระดับการพัฒนาชุมชนเพื่อเปน
ศักยภาพของคนและองคกรชุมชน ชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรู
การฟน ฟูและรักษาวัฒนธรรมชนเผา บนพื้นที่สูง
และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเปนหลักในการดํารงชีวติ
๑.๓ วิจยั การฟน ฟูและอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม องคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ทั้งดิน นํ้า และปาไมในพื้นที่ชุมชน สิ่งแวดลอมที่นําไปใชประโยชน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ในการฟนฟูและอนุรักษดิน นํ้า และ
ปาไมในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
๑.๔ วิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มใน ผลิตภัณฑตนแบบจากงานวิจัยที่สงมอบ
ผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ ตลอดจน ใหมูลนิธิโครงการหลวงหรือ
การต อ ยอดจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น นําไปใชประโยชนระดับชุมชนและ
และจากความหลากหลายทางชีวภาพ เชิงพาณิชย
บนพื้นที่สูงตลอดหวงโซการผลิตและ
การตลาดทั้งในระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน

คาเปาหมาย
ผลการ
ระยะที่ ๒
ดําเนินงาน ระยะที่ ๑
(พ.ศ.
๒๕๖๓
(พ.ศ.
๒๕๖๖
ที่ผานมา
–๒๕๖๕)
–๒๕๗๐)

–

รอยละ ๕๐
ของ
ผลงานวิจัย
(พรอมนํา
ไปใช)
๘๘ ชุมชน

รอยละ ๕๐
ของ
ผลงานวิจัย
(พรอมนํา
ไปใช)
๑๓๒ ชุมชน

รอยละ ๕๐
ของ
ผลงานวิจัย

รอยละ ๕๐
ของ
ผลงานวิจัย

รอยละ ๕๐
ของ
ผลงานวิจัย

๙ รายการ
(ป ๖๒)

อยางนอย อยางนอย
๒๐ รายการ ๓๐ รายการ

รอยละ ๕๐
ของ
ผลงานวิจัย

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

๓๗

คาเปาหมาย
ผลการ
ระยะที่ ๒
ดําเนินงาน ระยะที่ ๑
ที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕)
–๒๕๗๐)
๑๕
๑๕
๑๕
โครงการ/ป โครงการ/ป โครงการ/ป

๑.๕ สงเสริมการเรียนรูและใชประโยชน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
จากผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุน
โครงการหลวง
ใหโครงการหลวงเปนศูนยเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และปจจัยพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๒.๑ พัฒนาฐานขอมูลและแหลงเรียนรู มีฐานขอมูลองคความรูการวิจัยและ
–
พัฒนา ศาสตรพระราชา และความ
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หลากหลายทางชีวภาพ ที่มีมาตรฐาน
อยางยั่งยืน
และเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย
–
๒.๒ พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒.๒.๑ จํานวนหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ รองรับ
และรองรับการเปนศูนยกลางการวิจัย
การวิจยั และพัฒนาทีไ่ ดมาตรฐาน
และพัฒนาพื้นที่สูง
(แหง)
๒.๒.๒ จํานวนศูนยปฏิบัติการ
–
ดานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๑ ฐานขอมูล

ฐานขอมูล
ไดมาตรฐาน

๑ แหง
๓ แหง (นาน, ๒ แหง
เชียงใหม, (สถานีวิจัย)
สาละวิน)

แผนงานที่ ๓ การพัฒนาเครือขายการวิจัย พัฒนา และการเรียนรูการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
เครือขายความรวมมือดานการวิจัย
๑๐ เครือขาย ไมนอยกวา ไมนอยกวา
๓.๑ พัฒนาเครือขายความรวมมือ
พัฒนา และเรียนรูเพื่อการพัฒนา
(ป ๖๒) ๙ เครือขาย ๑๐ เครือขาย
ดานการเรียนรู การวิจัย และ
การพัฒนาพื้นที่สูง ในระดับชาติและ พื้นที่สูง
นานาชาติ
๓.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนงาน รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐
ตามแผน
ตามแผน
องคความรูและผลสําเร็จของ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละเผยแพรองคความรู ตามแผน
โครงการหลวงในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และผลสําเร็จของโครงการหลวงในการ
อยางยั่งยืน ทั้งในและตางประเทศ พัฒนาพื้นที่สูง
แผนงานที่ ๔ การพัฒนาแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรและแหลง
๔.๑.๑ แหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา ๖ จุด/แหง ๖ จุด/แหง ๖ จุด/แหง
เรียนรู สนับสนุนและสงเสริม
และปรับปรุงเพื่อสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
๔.๑.๒ หลักสูตรการเรียนรูและ
๓ หลักสูตร/ ๓ หลักสูตร/ ๕ หลักสูตร/
กระบวนการในการถายทอดความรู กิจกรรม/เรื่อง กิจกรรม/เรื่อง กิจกรรม/เรื่อง
๙ แหง/
๑๒ แหง/
๔.๒ การพัฒนาสวน โครงสรางพื้นฐาน พืน้ ทีแ่ ละสิง่ ปลูกสรางทีไ่ ดรบั การพัฒนาฯ ๙ แหง/
โครงการ
โครงการ
โครงการ
และสิ่งดึงดูดใหม เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู การพักผอนและ
การใหบริการสังคม
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จํานวนมาตรฐานดานการบริหารจัดการ ๒ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๑ มาตรฐาน
อุทยานหลวงราชพฤกษ
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษไดรับ
สูแหลงเรียนรูมาตรฐาน

๓๘
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กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูนํารุนใหม พัฒนาอาชีพและการตลาด สงเสริม
สถาบันเกษตรกร สรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขยายผลการพัฒนา
อยางมีสวนรวมบนฐานองคความรูโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อยกระดับชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง และ
เปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
๑) เปาประสงค
(๑) ยกระดับการพัฒนาของกลุมบานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อใหมีความเขมแข็ง
และอยูดีมีสุขและความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
(๒) พัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๓) พัฒนาชุมชนตนแบบดานการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. กลุม บานเปาหมายทีเ่ กษตรกรไดรบั การพัฒนาอาชีพทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
๒. ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเฉลีย่ สูงกวา ๗๘,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป (ปจจุบนั
มีรอยละ ๖๖.๕๒ ของครัวเรือนเปาหมาย)
๓. กลุมบานเปาหมายที่มีสถาบันเกษตรกรในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การจัดการดานการตลาด
๔. กลุมบานเปาหมายที่มีความเขมแข็งในการจัดการดานอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม
๕. ชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
รอยละ ๔๐
รอยละ ๗๐

รอยละ ๕๐
รอยละ ๗๕

รอยละ ๔๐

รอยละ ๕๐

รอยละ ๕๐

รอยละ ๘๐

๘๘ ชุมชน

๑๓๒ ชุมชน

๓) แนวทางการดําเนินงาน
(๑) พัฒนาและสงเสริมอาชีพทัง้ ในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกรใหมรี ายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความมัน่ คง
ดานการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและคุมคา ดวยระบบการเกษตรปลอดภัย
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีตลาดรองรับ โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมที่มี
ความหลากหลายของพื้นที่สูง เนนการยกระดับการผลิตสูระบบเกษตรแบบประณีตและแมนยําสูง ดวยการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งมีระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดที่ดี และมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อใหไดผลิตผลหรือ
สินคาที่คุณภาพสูง ตรงตามความตองการของตลาด และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือการแปรปรวนของสภาพแวดลอม
รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) เสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเองและบริหารจัดการตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูน าํ ชุมชน ผูน าํ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แผนชุมชน เปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและการดํารงชีวิต พรอมทั้งการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณี
(๓) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ ดวยการใชแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ และแผนทีด่ นิ รายแปลงของเกษตรกร การจัดทําแผนการอนุรกั ษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยการปรับระบบเกษตร
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๓๙

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และการอนุรักษ ฟนฟู หรือแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญของ
แตละชุมชน เชน การเพิ่มพื้นที่ปา การแกไขปญหาการเสื่อมโทรมของดินและนํ้า หรือปญหามลภาวะตาง ๆ เปนตน
(๔) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ เชน แหลงนํา้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค
และการเกษตร และโครงสรางพื้นฐานรองรับการจัดการดานการผลิต การตลาดและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เชน โรงรวบรวม
คัดบรรจุ หรือแปรรูปผลิตผล และหองปฏิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เปนตน
(๕) ยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และพัฒนากลุมบาน
เปาหมายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเปนชุมชนตัวอยางและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
(๖) พัฒนาเครือขายการเรียนรูและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนพื้นที่สูงที่อยูหางไกล
๔) แผนงาน/โครงการหลัก
แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕) –๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพบนฐานความรูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๑.๑ พัฒนาการผลิตพืชอาหารและ
๑.๑.๑ จํานวนเกษตรกรที่ไดรับรอง
๑,๘๓๖ ราย รอยละ ๕ รอยละ ๑๐
พืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพิม่ ขึน้
สูระบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๑.๑.๒ มีพืชสงเสริมที่ไดรับรองมาตรฐาน
–
> ๙ ชนิด > ๒๐ ชนิด
เกษตรอินทรีย (Organic
(เปา ๒๐ ชนิด) (สะสม)
(สะสม)
Thailand)
๑.๒ พัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูก ๑.๒.๑ จํานวนเกษตรกรไดรับการพัฒนา ๗๗,๐๐๐ ราย ๘๒,๐๐๐ ราย ๙๒,๐๐๐ ราย
พืชและสัตวทางเลือกที่มีตลาด
และการถายทอดความรู
รองรับ ดวยระบบการเกษตร
ตามแนวทางโครงการหลวง
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประณีต ๑.๒.๒ รายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้น
๒๙๐
๓๐๐
๓๕๐
และแมนยํา
จากการถายทอดองคความรู
ลานบาท/ป ลานบาท/ป ลานบาท/ป
และมีการนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาอาชีพ
๑.๓ พัฒนาคุณภาพผลิตผลและ
๑.๓.๑ พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตร
๑ ชนิด
>๕
> ๑๐
สินคาเกษตร การแปรรูปผลผลิต
ใหไดรับมาตรฐานอาหาร
(กลุมสมุนไพร ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และ
ปลอดภัย (อย.)
โปงคํา)
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
๑.๓.๒ โรงคัดบรรจุไดรับการรับรอง
อยูระหวาง
๒ แหง
๔ แหง
มาตรฐานโรงงาน (GMP และ
ดําเนินการ
HACCP)
๓ แหง
(หวยเปา,
ปางหินฝน,
ขุนสถาน
สนง.นาน)

๔๐
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แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

๑.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของระบบ ๑.๔.๑ มีสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียน
ตลาดชุมชน และเครือขายการ
กลุมเปนนิติบุคคล (กลุม)
ตลาด และการพัฒนาชองทาง
ตลาดสมัยใหม
๑.๔.๒ มีชอ งทางการพัฒนาชองทางการ
จําหนายตลาดออนไลน (ชองทาง)

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕) –๒๕๗๐)
สหกรณ ๘ กลุม ๙ กลุม
๑๕ กลุม
และวิสาหกิจ
ชุมชน ๒๘ กลุม
๑ ชองทาง ๒ ชองทาง ๒ ชองทาง
FB Highland
market
๒ ชนิด
๓ ชนิด
๕ ชนิด
(นํ้ามันมะแตก/
สมุนไพรชง
กลุมโปงคํา)
–
๖ ชุมชน ๒๗ ชุมชน
ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ผานมา

๑.๕ พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหม มีสินคา/ผลิตภัณฑใหมจากผลผลิต
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑจากความ
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ
หลากหลายทางชีวภาพ
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๖ พัฒนาและสงเสริมอาชีพนอกภาค มีชุมชนตัวอยางที่เกิดจากการพัฒนาและ
การเกษตรจากภูมปิ ญ ญาทองถิน่
สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรจาก
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี
การบริการ
และการบริการ
แผนงานที่ ๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน
๒.๑ สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ๒.๑.๑ ชุมชนมีการนําแผนชุมชนไป
รอยละ ๙๐.๘๐ > รอยละ ๘๐ > รอยละ ๘๕
ชุมชน ดวยหลักปรัชญาของ
ใชประโยชนในการวางแผน
(๑๔๘ ชุมชน)
เศรษฐกิจพอเพียง และแผนชุมชน
การพัฒนาชุมชน
ที่มีคุณภาพ
๒.๑.๒ จํานวนชุมชนที่มีการนอมนําหลัก ๓๒๓ ชุมชน ๓๔๐ ชุมชน ๔๔๐ ชุมชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดําเนินชีวิต
๒.๒ พัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน
๒.๒.๑ จํานวนของผูนําชุมชน
๖๖๐ คน
๕๐๐ ราย ๗๐๐ ราย
ผูนําเกษตรกร สตรี และเยาวชน
ผูนําเกษตรกร สตรี และเยาวชน Smart Farmer
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๒.๒.๒ จํานวนกลุมเยาวชนที่สามารถ
๑๐ กลุม
๑๘ กลุม
๒๘ กลุม
ดําเนินกิจกรรมไดอยางเขมแข็ง ทีไ่ ดรบั การพัฒนา
๒.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของ
มีกลุมตัวอยางที่มีการบริหารจัดการ
๖ กลุม
๑๐ กลุม
๔๐ กลุม
สถาบันเกษตรกรในการขับเคลื่อน กลุมที่มีความเขมแข็งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนและการตลาด
การพัฒนาชุมชนและการตลาด
๒.๔ อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอนุรักษและ
พื้นที่ละ ๑๓๒ กิจกรรม ๒๒๘ กิจกรรม
ประเพณี หัตถกรรม และ
ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม
๑ กิจกรรม
ภูมิปญญาชนเผาบนพื้นที่สูง
และภูมิปญญาชนเผาบนพื้นที่สูง
๒.๕ เสริมสรางจิตอาสา และความ
มีกิจกรรมเสริมสรางจิตอาสาและ
พื้นที่ละ ๑๓๒ กิจกรรม ๒๒๘ กิจกรรม
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
๑ กิจกรรม

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ผานมา

แผนงานที่ ๓ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรฯ โดยการมีสวนรวมของชุมชน
๓.๑ จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน จํานวนชุมชนที่มีแผนที่ดินรายแปลง
๒๔๖ ชุมชน
แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร
และฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชน
๓.๒ จัดทําแผนอนุรักษฟนฟู
๓.๒.๑ ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรม
พื้นที่ละ ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ตามแผนอนุรักษฟนฟู
กิจกรรม
สิ่งแวดลอมของชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เสริมสรางความเขมแข็งกรรมการ
สิ่งแวดลอมของชุมชนฯ
และระเบียบชุมชน ดานการอนุรกั ษ ๓.๒.๒ มีพื้นที่ปลูกปาชาวบานเพิ่มขึ้น
๔๙๓ ไร
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๓.๓ ปรับระบบการใชประโยชนที่ดิน ชุมชนมีการนําแผนที่การใชประโยชน
๒๔๖ กลุมบาน
ตามหลักวิชาการ และปองกันการ ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร
บุกรุกพื้นที่ปา
และฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน ไปใชประโยชน
ในการรับระบบเกษตรและปองกัน
การบุกรุกพื้นที่ปา
๓.๔ ปลูกและฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร
มีพื้นที่ที่ไดรับการฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร
๑,๒๗๐ ไร
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
และระบบนิเวศ โดยกระบวนการ ระบบนิเวศ โดยกระบวนการมีสวนรวม
มีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของทุกภาคสวนเพิ่มขึ้น
๓.๕ อนุรักษและฟนฟูความ
๓.๕.๑ การทําปุยหมักเพื่อปรับปรุงบํารุง ๑,๑๘๙ ตัน
อุดมสมบูรณของดินและนํ้า
ดินเพิ่มขึ้น
๓.๕.๒ ปลูกแฝกเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน
๑,๓๘๕,๐๐๐
เพิ่มขึ้น
กลา
๓.๖ ฟน ฟูแหลงอาหาร ความหลากหลาย มีการใชสารชีวภัณฑในพื้นที่โครงการ
๑๒ ชุมชน
ทางชีวภาพของชุมชน
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
และพืชทองถิ่นของชุมชน
๓.๗ สงเสริมการลดใชสารเคมี และ
มีพื้นที่ที่ไดรับการแกไขจากผลกระทบ
–
แกไขผลกระทบจากสารเคมี
ของการใชสารเคมี
(เปาหมาย
๑๒ พื้นที่)
๓.๘ พัฒนาชุมชนตนแบบชุมชน
มีชมุ ชนตนแบบชุมชนคารบอนตํา่ ในพืน้ ที่
๒ พื้นที่
คารบอนตํ่า

๔๑

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕) –๒๕๗๐)
๓๐๖ ชุมชน ๔๐๖ ชุมชน

> รอยละ ๘๐ > รอยละ ๘๕

๑,๓๒๐ ไร

๒,๒๐๐ ไร

๑,๓๒๐ แปลง ๒,๒๐๐ แปลง

๖,๖๐๐ ไร ๑๑,๐๐๐ ไร

๑,๕๐๐ ตัน ๒,๕๐๐ ตัน
๓ ลานกลา ๑๐ ลานกลา
๔๔ แหง

๔๔ แหง

๕ แหง

๕ แหง

๓ ชุมชน

๕ ชุมชน

๔๒

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒
แผนงาน/โครงการหลัก
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕) –๒๕๗๐)
แผนงานที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
๔.๑ พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อการ พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค
๓๔ แหง
๒๐๐ แหง ๑๕๐ แหง
อุปโภค บริโภค และการเกษตร
บริโภค และการเกษตร
๔.๒ พัฒนาศูนยรวบรวมผลิตผล จัดการ โรงคัดบรรจุไดรับการรับรองมาตรฐาน
ยังไมไดรับ
๒ แหง
๔ แหง
หลังเก็บเกีย่ ว แปรรูป และการตลาด โรงงาน (GMP และ HACCP)
การรับรอง
ของผลิตผลทางการเกษตรและสินคา
๔.๓ พัฒนาหองปฏิบัติการของชุมชน หองวิเคราะหสารเคมีตกคางในผลผลิตที่
๒๓ พื้นที่
๒๗ แหง
๓๓ แหง
เพื่อสนับสนุนการเกษตรที่ประณีต มีมาตรฐาน และสามารถวิเคราะหผลผลิต
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในชุมชนได
๔.๔ เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน มีกลุมที่สามารถบริหารจัดการและดูแล
–
๑๕ กลุม
๒๙ กลุม
ในการบริหารจัดการและดูแลรักษา รักษาโครงสรางพื้นฐานได
(๔๔ พื้นที่
โครงสรางพื้นฐาน
และ ๑ กลุม)
แผนงานที่ ๕ การพัฒนาเครือขายการเรียนรู เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูโครงการหลวง
๕.๑ ถายทอดองคความรูโครงการหลวง จํานวนผูเรียนรูองคความรูโครงการหลวง ๕,๐๐๐ คน ๗,๐๐๐ ราย ๑๒,๐๐๐ ราย
เพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง
๕.๒ สรางและพัฒนาเครือขายความ
มีเครือขายการเรียนรูเพิ่มขึ้น
๑ เครือขาย คือ ๑ เครือขาย ๒ เครือขาย
รวมมือการพัฒนาพื้นที่สูง ระหวาง
ศศช. เปาหมาย
โครงการหลวง สถาบัน และ
คือ อบต.
หนวยงานตาง ๆ
๕.๓ พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีสื่อองคความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยังไมได
๕ เรื่อง
๑๐ เรื่อง
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
ที่เหมาะสมกับบริบท
ดําเนินการ
โครงการหลวงดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
๕.๔ สรางและพัฒนาชุมชนเครือขาย มีแหลงเรียนรูรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูง ๓ แหง (หวยเปา, ๔ แหง
๖ แหง
การเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โดยใชองคความรูของโครงการหลวง
ปาเกี๊ยะใหม,
โครงการหลวง
มาขยายผลความสําเร็จ
แมจริม)
แผนงานที่ ๖ การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อเปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
๖.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ระบบฐานขอมูลการพัฒนาพื้นที่สูง
–
๑ ระบบ
–
จัดการและบูรณาการงานพัฒนา ระหวางหนวยงานใหสามารถเชื่อมโยง
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กันและใชประโยชนจากฐานขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ
๖.๒ พัฒนาและบูรณาการระบบ
ฐานขอมูลการพัฒนาพื้นที่สูง
ระหวางหนวยงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ผานมา

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

๖.๓ การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและ
เครื่องมือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

มีการพัฒนาปจจัยพื้นฐานและเครื่องมือ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อาทิ
เชน โรงรวบรวมผลผลิต หองวิเคราะห
สารพิษตกคาง ฯลฯ
๖.๔.๑ มีชมุ ชนตัวอยางและแหลงเรียนรู
การพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
๖.๔.๒ จํานวน Smart Farmer

๖.๔ พัฒนาชุมชนตัวอยางและแหลง
เรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ผานมา
๒๓ แหง

๔๔ พื้นที่/
พื้นที่ละ
๑ ชุมชน
๖๖๐ ราย

๔๓

คาเปาหมาย
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕) –๒๕๗๐)
๓๓ แหง
๔๔ แหง

๔๔ ชุมชน

๘๘ ชุมชน

๗๐๐ ราย

๙๕๐ ราย

กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองคกร

การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล สงเสริมความรูและทักษะของบุคลากร
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง มีระบบการบริหารจัดการขอมูล ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัยเชือ่ มโยงกับทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูและนําไปสูการเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๑) เปาประสงค
(๑) บุคลากรมีความรู ทักษะทีห่ ลากหลายมิติ และปรับใชระบบดิจทิ ลั และการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
(๒) งานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงของสถาบัน ขับเคลื่อนดวยขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเขาถึงและการใชประโยชนอยางทั่วถึง และเปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศบนพื้นที่สูง
(๓) ยกระดับสมรรถนะองคกรตามมาตรฐานการบริหารจัดการ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
๒) ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
๑. บุคลากรเปน Smart Officer และมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
รอยละ ๕๐
รอยละ ๘๐
๒. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนา
≥ ๓ ระบบ
≥ ๕ ระบบ
พื้นที่สูง
๓. องคกรผานเกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
≥ ๓๕๐ คะแนน
≥ ๔๐๐ คะแนน

๓) แนวทางการดําเนินงาน
(๑) พัฒนาบุคลากรและผูนําชุมชนใหเปนนักวิจัยและนักพัฒนาที่มีขีดความสามารถสูง โดยมีความรูทักษะ
ที่หลากหลาย และความเชี่ยวชาญสอดคลองกับภารกิจ มีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการการทํางานกับชุมชน
และภาคสวนที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม

๔๔
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(๒) พัฒนาเกษตรกรผูนําที่สามารถดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ชวยขับเคลื่อนงานของสถาบันในการขยาย
องคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง
(๓) ปรับปรุงโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางานเพื่อรองรับพันธกิจใหม ใหมีความยืดหยุนเหมาะสม ควบคู
ไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกลไกการวางแผนกําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก
การแตงตัง้ เพือ่ เอือ้ ใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลีย่ น และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางสวนงานตาง ๆ
รวมถึงเนนการบูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
(๔) บริหารจัดการองคความรูเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรใหเรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง และสนับสนุน
ใหมีระบบการเรียนรูดิจิทลั เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
(๕) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลที่เอื้อตอการบริหาร
จัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยดานไซเบอรและรองรับการเชื่อมโยงภาคีเครือขาย
(๖) พัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
๔) แผนงาน/โครงการหลัก
แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ผลการ
ดําเนินงาน ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒
ที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕) –๒๕๗๐)

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลของสถาบัน
๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ๑.๑.๑ เกษตรกรปราดเปรื่องที่เปน
–
สถาบัน
เกษตรกรผูนําที่ขับเคลื่อนงานวิจัย
และพัฒนาของสถาบัน
๑.๑.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผน รอยละ ๑๐๐
–
๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ๑.๒.๑ แนวทางการปรับปรุงโครงสรางอัตรา
ทรัพยากรบุคคล
กําลัง และวิธีการทํางานของสถาบัน
ใหเหมาะสมกับการทํางาน
๑.๒.๒ ผลสําเร็จการจัดทําแผน/ปรับปรุง
๒ เรื่อง
ดานการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (แผนสืบทอดตําแหนง
Talent Management ปรับปรุง
ระเบียบสวัสดิการ)
๑.๒.๓ ผลสําเร็จของการจัดกิจกรรม
รอยละ ๑๐๐
เสริมสรางความผูกพันตอองคกร
และวัฒนธรรมการทํางานที่ดี
๑.๓ บริหารจัดการความรูเพื่อพัฒนา ๑.๓.๑ จํานวนองคความรูที่นําไปเผยแพร ๑๐ เรื่อง (สื่อ)
องคกรแหงการเรียนรู
แกชุมชนบนพื้นที่สูง
๑.๓.๒ จํานวนองคความรูที่นําไปพัฒนา
–
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐
รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐
๑ แนวทาง ๑ แนวทาง
๓ แผน/เรื่อง ๓ แผน/เรื่อง

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐
๓๐ เรื่อง/
๒ ชองทาง
๓๐ เรื่อง/
๓ ชองทาง

๕๐ เรื่อง/
๑ ชองทาง
๕๐ เรื่อง
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๔๕

คาเปาหมาย
ผลการ
แผนงาน/โครงการหลัก
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒
ที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖
–๒๕๖๕) –๒๕๗๐)
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล ๒.๑.๑ จํานวนผูเ ขาชมเว็บไซตสถาบันเพิม่ ขึน้ ๒๔๕,๐๓๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
และความมั่นคงปลอดภัย
view
view/ป
view/ป
ดานไซเบอร
ผานเกณฑ ผานเกณฑ ผานเกณฑ
๒.๑.๒ เว็บไซตของหนวยงานผานเกณฑ
มาตรฐาน มาตรฐาน
มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ผานเกณฑ มาตรฐาน
มาตรฐานไมนอ ยกวา ๖ ขอ
๒.๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
ฐานขอมูลที่เปนมาตรฐานกลางของสถาบัน
–
๒ เรื่อง
๕ เรื่อง
และระบบงานหรือระบบบริการ ในการสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
เทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือขาย
๑๐ แหง
๒.๓ การยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
–
๕ แหง
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ผลิตและการตรวจสอบยอนกลับผลผลิตที่
เหมาะสมกับพื้นที่สูง (Smart Farming)
แผนงานที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะองคกร
๓.๑ การนําองคกรเชิงกลยุทธและ ๓.๑.๑ กํากับดูแลกิจการสถาบันใหเปนไป
รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐
ธรรมาภิบาลเพื่อการกํากับดูแล
ตามที่ ก.พ.ร. กําหนด
กิจการที่ดี
๓.๑.๒ ระดับคุณธรรมและความโปรงใส
รอยละ ๗๑.๒๖ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕
ขององคกร
๓.๒ การพัฒนาระบบงานและระบบ ๓.๒.๑ การเขารับการประเมินตามเกณฑ
๔ มาตรฐาน/ อยางนอย อยางนอย
การใหบริการดวยเทคโนโลยี
มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
รางวัล
๔ มาตรฐาน/ ๔ มาตรฐาน/
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและ
องคกรตาง ๆ (เชน สํานักงานสีเขียว
รางวัล/ป
รางวัล/ป
ยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ
PMQA ๔.๐ รางวัลเลิศรัฐ องคกร
คุณธรรมและองคกรโปรงใส)
- ยกระดับการบริหารจัดการองคกร ๒๘๒ คะแนน ๓๕๐ คะแนน ๔๐๐ คะแนน
๗ หมวด
- ผานเกณฑมาตรฐานสํานักงาน
รอยละ ๗๓.๖๗ ไมนอยกวา ไมนอยกวา
สีเขียว
(เหรียญ
รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐
ทองแดง) (เหรียญเงิน) (เหรียญทอง)
- รางวัลเลิศรัฐ
๓ เรื่อง
อยางนอย อยางนอย
๙ เรื่อง
๑๕ เรื่อง
–
ผานเกณฑ ผานเกณฑ
- องคกรคุณธรรมและองคกรโปรงใส
การประเมิน การประเมิน
๓.๒.๒ การประชาสัมพันธเชิงรุกผลการ
–
๓๖ เรื่อง ๑๐๐ เรื่อง
ดําเนินงานที่โดดเดนของสถาบัน
(แผนสราง
ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย การรับรู ๕ เรือ่ ง
๘ ชองทางสือ่ สาร)

๔๖
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๓.๘ ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑) ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี รวมทั้งชวยลด
ผลกระทบและแกไขปญหาบนพื้นสูง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเปน
แหลงผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตอาหารปลอดภัยใหกับประเทศ และสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง
๒) สถาบันเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง มีความทันสมัยและขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งมีคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม และเกิดคุณคากับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๓) บุคลากรของสถาบันและเกษตรกรผูนําไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีความรูและทักษะที่หลากหลาย มีความ
เปนมืออาชีพ มีคุณธรรมและจิตอาสาในการเกื้อกูลการปฏิบัติงานรวมกัน และทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
๔) การดําเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู มีทศิ ทาง เปาหมาย และกลยุทธทชี่ ดั เจน เพือ่ นําไปสูก ารขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงสูแผนกลยุทธดานตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานของสถาบันบรรลุผลสัมฤทธิ์ สนองพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
แผนงานที่ ๑ การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และปจจัยพื้นฐาน
๒๖.๐๐ ๖๗.๕๐ ๖.๔๑ ๙๙.๙๑
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
แผนงานที่ ๓ การพัฒนาเครือขายการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู
๑๘.๗๕ ๑๖.๙๒ ๑๘.๑๕ ๕๓.๘๒
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
แผนงานที่ ๔ การพัฒนาแหลงเรียนรูศ าสตรพระราชา งานโครงการหลวง
การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลาย
๑๙๒.๒๖ ๑๘๘.๗๕ ๑๔๘.๒๙ ๕๒๙.๓๐
ทางชีวภาพ
กลยุทธที่ ๒ การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ
๒๒๖.๐๙ ๒๓๙.๒๐ ๒๒๗.๔๐ ๖๙๒.๖๙
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ ๑ พัฒนาและสงเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับการเปนอยูและ
๙๘.๓๐ ๑๐๖.๐๐ ๑๑๓.๗๐ ๓๑๘.๐๐
แกไขปญหาความยากจน
แผนงานที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน
๑๑.๖๓ ๑๓.๒๕ ๑๔.๙๕ ๓๙.๘๓
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานที่ ๓ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๒.๑๐ ๒๕.๓๐ ๒๘.๘๕ ๗๖.๒๕
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
แผนงานที่ ๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการดํารงชีวิต
๔๔.๖๐ ๔๒.๐๐ ๑๕.๕๐ ๑๐๒.๑๐
และการประกอบอาชีพ
แผนงานที่ ๕ สรางและพัฒนาเครือขายการเรียนรูและการพัฒนา
๑๙.๓๒ ๒๐.๙๐ ๒๑.๔๐ ๖๑.๖๒
เพื่อเผยแพรและขยายงานโครงการหลวง

แผนงาน/โครงการหลัก

๒.๖๕

๒.๘๙

๓.๑๖

๓.๔๕

๑๔.๕๗

๑๑๔.๔๘

๗.๐๐

๗.๐๐

๗.๐๐

๗.๐๐

๓๕.๐๐

๑๓๗.๑๐
๒๑.๔๐ ๒๒.๐๐ ๒๒.๔๐ ๒๒.๗๐ ๒๓.๐๐ ๑๑๑.๕๐ ๑๗๓.๑๒

๗.๐๐

๒๑.๕๐ ๒๒.๘๐ ๒๔.๑๐ ๒๕.๔๐ ๒๖.๗๐ ๑๒๐.๕๐ ๑๙๖.๗๕

๑๗.๑๕ ๑๙.๓๕ ๒๑.๕๕ ๒๓.๗๕ ๒๕.๙๕ ๑๐๗.๗๕ ๑๔๗.๕๘

๑๒๑.๑๐ ๑๒๘.๖๐ ๑๓๖.๑๐ ๑๔๓.๕๐ ๑๕๐.๙๐ ๖๘๐.๒๐ ๙๙๘.๒๐

๒๒๗.๑๕ ๒๔๑.๗๕ ๒๕๖.๑๕ ๒๗๐.๓๕ ๒๘๔.๕๕ ๑,๒๗๙.๙๕ ๑,๙๗๒.๖๔

๑๓๔.๔๘ ๑๒๓.๔๖ ๑๒๔.๘๙ ๑๒๖.๓๑ ๑๒๗.๗๓ ๖๓๖.๘๗ ๑,๑๖๖.๑๗

๑๙.๙๗ ๒๑.๕๙ ๒๓.๒๑ ๒๕.๕๔ ๒๗.๕๗ ๑๑๗.๘๘ ๑๗๑.๗๐

๒.๔๓

กรอบงบประมาณ (ลานบาท)
รวม
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
ทั้งหมด
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
รวม
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
รวม
๓๖๕.๙๑ ๔๒๑.๔๗ ๓๓๔.๖๕ ๑,๑๒๒.๐๒ ๓๒๓.๒๘ ๓๒๔.๕๐ ๓๓๒.๗๙ ๓๔๑.๙๑ ๓๔๙.๔๕ ๑,๖๗๑.๙๒ ๒,๗๙๓.๙๕
๑๒๘.๙๐ ๑๔๘.๓๐ ๑๖๑.๘๐ ๔๓๙.๐๐ ๑๖๖.๔๐ ๑๗๖.๘๐ ๑๘๑.๘๐ ๑๘๖.๙๐ ๑๙๐.๗๐ ๙๐๒.๖๐ ๑,๓๔๑.๖๐

๓.๙ กรอบงบประมาณแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๔๗

แผนงานที่ ๖ ยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการ และพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและบริหารจัดการองคกร
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ของสถาบัน
แผนงานที่ ๒ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการขอมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
แผนงานที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะองคกร
รวมกรอบงบประมาณทั้งหมด (ลานบาท)

แผนงาน/โครงการหลัก
๙๔.๙๐

๓๙.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๕.๐๐ ๔๘.๐๐ ๕๑.๐๐ ๒๒๕.๐๐ ๓๑๙.๙๐

รวม

รวม
ทั้งหมด

๕๖.๔๔

๒๐.๙๖ ๒๐.๖๔ ๒๐.๖๖ ๒๒.๓๒ ๒๒.๓๒ ๑๐๖.๙๐ ๑๖๓.๓๔

๘๒๙.๙๐ ๙๐๗.๐๕ ๘๐๐.๒๖ ๒,๕๓๗.๒๑ ๗๘๖.๕๖ ๘๑๓.๗๑ ๘๔๙.๐๔ ๘๙๑.๔๗ ๙๒๓.๔๕ ๔,๒๖๔.๒๓ ๖,๘๐๑.๔๕

๑๗๖.๓๑ ๑๗๙.๒๔ ๑๘๖.๗๕ ๕๔๒.๓๐ ๑๘๗.๘๙ ๒๐๐.๑๔ ๒๑๒.๐๕ ๒๓๐.๐๑ ๒๔๐.๑๕ ๑,๐๗๐.๒๓ ๑,๖๑๒.๕๓

๔๓.๑๙ ๔๗.๘๙ ๓๒.๖๙ ๑๒๓.๗๖ ๒๗.๒๙ ๒๖.๖๙ ๒๗.๓๙ ๒๖.๘๙ ๒๖.๙๙ ๑๓๕.๒๔ ๒๕๙.๐๐

๑๘.๔๐ ๑๙.๒๖ ๑๘.๗๘

๒๓๗.๙๐ ๒๔๖.๓๙ ๒๓๘.๒๒ ๗๒๒.๕๐ ๒๓๖.๑๓ ๒๔๗.๔๖ ๒๖๐.๑๐ ๒๗๙.๒๑ ๒๘๙.๔๖ ๑,๓๑๒.๓๖ ๒,๐๓๔.๘๖

๓๐.๑๕ ๓๑.๗๕ ๓๓.๐๐

กรอบงบประมาณ (ลานบาท)
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
รวม
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

๔๘
แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

สวนที่ ๔

Highlan
g
Resear
and

Developm
pment
Institute
(Public Organizzation)

การขับเคลื่อนแผน
สูการปฏิบัติ

๕๐

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

สวนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
กลไกการขับเคลือ่ นแผนสูก ารปฏิบตั ิ เพือ่ ใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุเปาหมาย และภารกิจของแผนการ
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) จะตองอาศัยความรวมมือในระดับตาง ๆ การดําเนินการ
ปฏิบตั งิ านวิจยั และพัฒนาอยางใกลชดิ กับมูลนิธโิ ครงการหลวง และเนน “คน” เปนศูนยกลาง เพือ่ ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการและสรางคุณคาตอผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย โดยคํานึงถึงบริบทการเปลีย่ นแปลงและความตองการ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งการบูรณาการกับภาคีและพันธมิตรที่เกี่ยวของ ๒๖ หนวยงาน ภายใตแผนแมบท
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและแผนแมบทอื่น ๆ ที่มีความสอดคลองกับแผนชุมชน
แผนงานในระดับพื้นที่โครงการ และแผนในระดับจังหวัด ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรศาสตรชาติ ๒๐ ป และนโยบาย
สําคัญเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า แกไขปญหาความยากจนของประชาชน ชุมชนสามารถพึ่งพาและบริหารจัดการตนเองได
สรางอาชีพทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกฝนในพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งชวยลดปญหาและผลกระทบการบุกรุกทําลาย
สิ่งแวดลอมและปาตนนํ้าลําธารของประเทศไทย สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ กลไกการขับเคลื่อน
๑) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
เพื่อใหเ กิ ดความเชื่อมโยงและบูรณาการกับทุกภาคสว นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ควรอาศัยกลไกของ
คณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนมูลนิธโิ ครงการหลวง (กปส.) และคณะอนุกรรมการภายใต กปส. โดย
ปรับปรุงขอบเขตของคณะกรรมการทีด่ แู ลเฉพาะพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง ใหครอบคลุมถึงโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ตามยุทธศาสตร เพื่อใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกิจกรรมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งองคกรของรัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
องคกรชุมชนในพื้นที่สูงนอกเขตโครงการหลวงดวย
(๒) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะที่ปรึกษาพิเศษ และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของสถาบัน
ในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายของสถาบัน ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางของโครงการหลวง โดยทัง้ การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิต์ ามทีก่ าํ หนดไว
(๓) การทํางานและความรวมมือรวมกับโครงการหลวง ผานกลไกการกํากับดูแลและการบริหารของมูลนิธโิ ครงการ
หลวง และกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ
(๔) คณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ รวมถึงในระดับพื้นที่โครงการหลวง
๒) การกํากับดูแลภายในสถาบัน
เพือ่ ควบคุมใหการบริหารองคกร ๖ สวนงาน ไดแก สํานักวิจยั สํานักพัฒนา สํานักอํานวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ
สํานักยุทธศาสตรและแผน และหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหมคี วามโปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
มีความกาวหนาของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดกลไกสําคัญไว ดังนี้

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๕๑

(๑) จัดแบงโครงสรางองคกรใหสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ซึ่งมีผูอํานวยการสํานักและบุคลากร
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดตาง ๆ อยางไรก็ตาม จะไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร
ใหสามารถบริหารงานไดอยางคลองตัวและมีความยืดหยุนมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายงานขององคกร
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถาบัน ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ตามระเบียบ พ.ร.บ. งบประมาณประจําป เพื่อใชเปนกรอบแนวทางและทิศทางการปฏิบัติงานของหนวยงานในสถาบัน ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของสถาบันและนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั้งแผนแมบทของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง แผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ที่
ปลูกฝน แผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” และแผนปฏิบัติการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
(๓) จัดทําขอตกลงแผนปฏิบัติการประจําปรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง
(๔) จัดใหมรี ะบบติดตามความกาวหนาการดําเนินงานทีผ่ กู ติดอยูก บั ระบบการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบตั งิ าน
เพื่อพิจารณาความดีความชอบเปนรายบุคคล ทั้งในดานประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณแตละชวงไตรมาสของ
ปงบประมาณ และประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดในแผนดําเนินงาน
(๕) มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายใน ในการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานใหมีความถูกตองโปรงใส และการติดตามความกาวหนาตามแผนงานการใชจายงบประมาณ
๓) สรางกลไกความรวมมือเพือ่ มุง เนนการบรรลุผลสัมฤทธิผ์ า นการสรางการมีสว นรวมของบุคลากรทัง้ ภายในและ
ภายนอก
ดวยความซับซอนของปญหาและความทาทายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองคการที่มากขึ้น ทําให
การแกไขปญหาและการตัดสินใจไมสามารถทําไดดวยความรูและทักษะ การบริหารงานตามภารกิจขององคการแตเพียงลําพัง
จําเปนตองมีรูปแบบการทํางานเพื่อแกไขปญหาและชวยในการตัดสินใจ ไดแก การบูรณาการในการทํางาน เพื่อชวยใหเกิด
ความเชือ่ มโยงในการทํางานของแตละหนวยงาน ขจัดความซํา้ ซอน เพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิข์ องงานตามเปาหมาย และเพือ่ สนอง
ความตองการของผูรับบริการไดอยางแทจริง สวพส. จึงไดกําหนดรูปแบบการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
(๑) ความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ในระดับตาง ๆ โดย สวพส. ทําหนาทีเ่ ปนหนวยงานประสานงานกับทุกภาคสวน เพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะตาง ๆ
(๒) ความรวมมือกับหนวยงานรวมบูรณาการ จัดตั้งคณะทํางานบูรณาการในระดับจังหวัด อําเภอ และชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการทํางานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน
(๓) รูปแบบการทํางานเปนทีม (Project Team) บูรณาการการทํางานภายในองคการใหสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดความซํ้าซอนและลดการใชทรัพยากรดานตาง ๆ โดยบูรณาการงานของสํานักวิจัย สํานักพัฒนา และอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ทั้งภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง และในภารกิจของอุทยานหลวงราชพฤกษ เชน การวางแผนการผลิตและ
การจัดสงไมดอกของเกษตรกรบนพื้นที่สูงใหแกอุทยานหลวงราชพฤกษเพื่อประดับตกแตงและจัดแสดง การวางแผนการผลิต
และสงผลผลิตเพื่อจําหนายใน “กาดนัดชาวดอย” (Famer Market) ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ การรวมบูรณาการกิจกรรม
และชวงเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อลดการใชรถยนตราชการ เปนตน
(๔) การเขารวมเปนเครือขายขององคการทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก สวนองคกร สวนนานาชาติ
องคกรภาคีในอุทยานหลวงราชพฤกษ การเขารวมเปนสมาชิก C.A.F.E. (Council of Asian Flower Exhibition) และการเปน
สมาชิกขององคกร Mountain Partnership ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกจํานวน ๓๖๖ หนวยงาน/องคกร
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รูปแบบการสรางการมีสวนรวม
มูลนิธิโครงการหลวง
คณะกรรมการ
มูลนิธิโครงการหลวง

หนวยงานภาครัฐ
คณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงาน
โครงการหลวง (กปส.)

คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการหลวง
- คณะกรรมการกลั่นกรองและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย
- สํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง
- ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
๓๕ แหง
- สถานีวิจัยเกษตรหลวง ๔ แหง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (สวพส.)

คณะทํางานระดับพื้นที่
จังหวัด อําเภอ
- คณะทํางานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

กระทรวงตาง ๆ

นโยบายระดับสูง

กรม/สถาบันตาง ๆ

นโยบาย

หนวยงาน
สวนภูมิภาค/จังหวัด

การบริหารจัดการโครงการ

หนวยงานระดับพื้นที่

การปฏิบัติงานในพื้นที่

๔.๒ การแปลงแผนพัฒนาสูแผนปฏิบัติการ
การบรรลุวัตถุประสงคทุกระดับของแผนพัฒนาดานงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครั้งนี้ จําเปนตองอาศัยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนและเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อประสานการดําเนินงานและบูรณาการภารกิจ
ตาง ๆ เขาดวยกัน การนําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้สูการปฏิบัติเปนจริงได สถาบันกําหนดขั้นตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑) การขับเคลื่อนกลยุทธทั้ง ๓ ดาน ของแผนพัฒนางานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
เพื่อไปสูการแปลงเปนแผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
และแผนปฏิบัติราชการรายป ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๔ และ ๙) เพื่อใหเปนไปในทิศทางและการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันไดกําหนด
กรอบแผนงาน โครงการและตัวชี้วัด แบงเปน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ (ระยะเวลา ๓ ป : พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) และระยะที่ ๒
(ระยะเวลา ๕ ป : พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) ดังรายละเอียดในภาคผนวกกลยุทธ ตัวชีว้ ดั แผนงาน/โครงการ และกรอบงบประมาณ
๒) สรางความเชื่อมโยงของกระบวนการมีสวนรวมทํางานแนวระนาบในลักษณะของเครือขาย รวมกับหนวยงาน
รวมบูรณาการทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และระดับทองถิ่น รวมทั้งชุมชน โดยรวมในการวิเคราะหบริบทของชุมชน
ความตองการ และโอกาสในการพัฒนา เพื่อรวมกันจัดทําแผนชุมชนและสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนา เพื่อไดโจทยวิจัยที่แกไขปญหาในระดับพื้นที่รวมกับนักวิจัยและนักวิชาการในพื้นที่
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กระบวนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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๓) เตรียมความพรอมเจาหนาที่ภายในของสถาบัน เพื่อกาวเขาสูการดําเนินงานภายใตแผนการวิจัยฯ โดยสราง
ความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ เริ่มจากปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการดําเนินงาน
ตอไปนี้
(๑) การชี้แจงและสรางการรับรูแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) ที่ไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันแลว ใหกับเจาหนาที่
(๒) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารและสรางความเขาใจรวมกันในระดับบริหารของภาคีรวมพัฒนาพื้นที่สูง
เชน หนวยงานระดับกรม หรือสํานักงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อใหทุกภาคีมีเปาหมายการพัฒนาที่สูงเดียวกัน พรอมทั้ง
เปนสวนหนึ่งของแผนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ทําใหหนวยงานตาง ๆ รวมเปนเจาของงานและความสําเร็จในการพัฒนา
พื้นที่สูง ตามแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ตั้งแตตน และกําหนดเปาหมายในการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานใหครอบคลุมชุมชนบนพื้นที่สูง
และกําหนดเกณฑถายโอนภารกิจของพื้นที่ดําเนินการบรรลุผลและสําเร็จตามเปาหมาย
(๓) สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของตัวแทนจากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ ภายใตกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวม และเหมาะสมตอสภาพ
ภูมิสังคมของแตละพื้นที่ ทําใหหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่มีความรูสึกเปนเจาของงานพัฒนาพื้นที่สูงรวมกัน
๔) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐
๕) การจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๕ ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐ และแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ครอบคลุมและสอดคลองกับกลยุทธทุกดาน ที่มีการกําหนดกิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งนี้
หากมีนโยบายเรงดวน กรณีเหตุฉกุ เฉิน หรือภัยธรรมชาติ จะมีการปรับแผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใชจา ยงบประมาณประจําป
ใหสอดคลองกับการดําเนินงานและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๕๔

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๖) การกําหนดตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล กลุม งานและองคการ ทุกระดับตัง้ แตผบู ริหาร หัวหนาสวนงาน เจาหนาที่ และลูกจาง
ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานตามแผนฯ และทิศทางองคการ
๗) จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีขีดความสามารถและความพรอมที่จะทํางานรวมกัน และรวมกับ
สวนอื่น ๆ ของสถาบันฯ อยางมีประสิทธิภาพ

ทิศทาง สวพส.
แผนพัฒนาฯ ระยะ ๘ ป
๕ กลยุทธ ๒๔ แผนงาน
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป
แผนปฏิบัติราชการรายป

ผูบริหาร
หัวหนาสวนงาน
เจาหนาที่
ลูกจาง

เปาหมาย ๓ ป, ๕ ป
KPI เชิงผลผลิต + ผลลัพธ
KPI เชิงผลผลิต + ผลลัพธ
KPI เชิงผลผลิต + ผลลัพธ

๘) แนวทางการประสานงานระดับปฏิบัติ ประกอบดวย
สถาบันในฐานะผูประสานงานสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานของภาคีตาง ๆ ในแตละพื้นที่ พรอมทั้ง
สามารถเชือ่ มโยงหรือเปรียบเทียบงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะเดียวกันในพืน้ ทีต่ า ง ๆ ใหสามารถสอดประสานกัน
เปนเครือขายการเรียนรู อันเปนประโยชนตอการยกระดับการทํางานพัฒนาของพื้นที่สูงตอไป โดยกระบวนการหารือระหวาง
ภาคีตาง ๆ อาจประกอบดวย การลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดเปาหมายและยุทธวิธีรวม รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลรวมกัน
ขณะทีห่ นวยงานตาง ๆ ทีเ่ ปนภาคีเครือขายควรทําหนาทีเ่ ปนเจาภาพของแตละกิจกรรมตามบทบาทหนาทีห่ ลักของตน
โดยมีภาคสวนตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของเปนผูใ หการสนับสนุน ทัง้ นีใ้ นการเปนเจาภาพของกิจกรรมตามแผนอาจมีการรวมกันในลักษณะ
ของการเปนเจาภาพรวม แบงกันเปนเจาภาพในแตละดาน หรือผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพของแตละภารกิจ เปนตน ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมและขอตกลงระหวางคณะทํางานในพื้นที่
จัดทําระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนการทํางานพัฒนาที่สูงของภาคสวนตาง ๆ เพื่อทําใหงานพัฒนาพื้นที่สูง
มีการบูรณาการ มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ในฐานะของ “ผูป ระสานงานหลัก” ของการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
สถาบันจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพในการเปน Facilitator ของเจาหนาทีใ่ หสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
สถาบันจะมีการตอยอดฐานขอมูลและรางแผนการใชประโยชนทดี่ นิ ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทัง้ ๔๔ แหง
โดยทําหนาที่เปนผูประสานในการลําดับความสําคัญของปญหา และเปนผูชี้เปาพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ
ไดนํากลับไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญภายในของแตละหนวยงาน เพื่อใหสามารถรวมงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมกันนี้สถาบันจะมีการบูรณาการแผนและงบประมาณของแตละสวนราชการใหเปนไปตามแผนบูรณาการที่ไดมีการตกลง
รวมมือกันในแตละพื้นที่
แผนพัฒนาพื้นที่ที่เกิดขึ้นจึงเปนแผนยุทธศาสตรรวมของภาคีตาง ๆ โดยมีเจาภาพรวมและผลงานรวมเกิดขึ้น
ทําใหลดการแขงขันระหวางองคกร ลดความซํ้าซอนของกิจกรรม รวมทั้งการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบหรือมีความ
ขัดแยงตอกัน แตเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาพื้นที่สูง อยางไรก็ดี กอนนําแผนสูการปฏิบัติในชุมชนไดมี
การเชื่อมโยงกับแผนของชุมชน และอาจมีการปรับแผนพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาชุมชนที่ชุมชนอีกลําดับหนึ่ง
หากชุมชนมีแผนของตนเองอยูกอนแลว

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๕๕

๔.๓ การบูรณาการกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
๑) การประสานและจัดทําแผนบูรณาการระดับพื้นที่ประจําป รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่ (อําเภอ
และจังหวัด) และสวนกลาง ภายใตกรอบการดําเนินงานของแผนแมบทสําคัญตาง ๆ ประกอบดวย
• แผนปฏิบัติการศูนยพัฒนาโครงการหลวง (๓๙ แหง) ประจําปงบประมาณ ภายใตแผนแมบทศูนยพัฒนา
โครงการหลวง ระยะ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕)
• แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (๓๓ แหง) ประจําปงบประมาณ ภายใตแผนแมบท
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕)๔
• แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน (๑๑ แหง)
ประจําปงบประมาณ ภายใตแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕)
• แผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
• แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕)
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๒) การเขารวมคณะทํางานศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง โดยทําหนาทีป่ ระสานงานและเปนฝายเลขานุการ เพือ่ สนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามความก า วหน า ของการปฏิ บั ติ ง าน ผ า นการประชุ ม คณะทํ า งานศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง
จัดการสัมมนาหัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการพัฒนา ทิศทาง และการปฏิบัติงานของศูนย
สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ เพื่อมุงใหเกิดการมีสวนรวมและการบูรณาการระหวาง
กลุม ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงและกลุม พืน้ ทีข่ องโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
๓) การประสานงานและเขารวมคณะทํางานโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดรวมกันพิจารณา
แกไขปญหา และติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ตลอดจนเปนเวทีในการปรึกษาหารือสําหรับกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานตาง ๆ
๔

มติการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕๖

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๔.๔ การติดตามและประเมินผล
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานในพื้นที่ พรอมทั้งหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
๑) การติดตาม
(๑) การติดตามภายนอก สวพส. รวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนินงานและบริหารจัดการดวยกระบวนการ
ที่มีสวนรวมของชุมชน และการบูรณาการกับหนวยงานในรูปแบบคณะทํางานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ มีการกํากับติดตามและบริหารจัดการอยางตอเนือ่ งผานการประชุม มีการใชฐานขอมูลเดียวกัน และ
เชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นขอมูลเพือ่ การแกไขปญหาเชิงพืน้ ที่ ดวยองคความรูแ ละวิธกี ารทํางานทีม่ สี ว นรวมของชุมชนและหนวยงาน
มีชองทางการสื่อสารเพื่อติดตาม แกปญหาทางการเกษตร และการดําเนินงานในระดับพื้นที่ ระหวางเจาหนาที่กับเกษตรกร
อยางใกลชิด เชน Line Group เครือขายเกษตรกร Facebook คลังความรูสูชุมชน
(๒) การติดตามภายใน สวพส. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามผลการดําเนินการตามแผน เพือ่ กํากับให
บรรลุเปาหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เจาหนาทีแ่ ละผูบ ริหารดําเนินงานเชิงรุก เนนการใชขอ มูลมาปรับปรุงงานใหทนั ตอสถานการณ
(๒.๑) ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปแตละไตรมาส นําเสนอ
ตอคณะกรรมการสถาบัน ผานระบบที่ใชในการติดตามและประเมินผล เชน ระบบบริหารจัดการโครงการ (erp.hrdi.or.th)
ระบบรายงานและติดตามตัวชี้วัด (kpi.hrdi.or.th) โดยมีการรวบรวมเปนขอมูลจัดทําสรุปรายงานประจําป
(๒.๒) ติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญตามภารกิจ ไดแก ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
(๒.๓) จัดประชุมประจําเดือนเพื่อติดตามผลการดําเนินงานรายกิจกรรมและโครงการ
(๒.๔) นิเทศติดตามงานในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย เพือ่ ติดตาม ใหคาํ ปรึกษาแนวทางการดําเนินงานเพือ่ พัฒนาทักษะ
และเพิ่มศักยภาพ และใหกําลังใจแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีการจัดทํารายงานเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
(๒.๕) ติดตามโครงการวิจัย โดยมีคณะกรรมการกํากับและติดตามผลโครงการวิจัย ไดตรวจเยี่ยมพื้นที่หรือ
รวมสังเกตการณในขณะปฏิบัติงานวิจัย สัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดยตรงและผูใชประโยชนงานวิจัย จัดประชุมนําเสนอ
ความกาวหนา และพิจารณาจากรายงานทั้งความกาวหนาและฉบับสมบูรณ
๒) การประเมินผล
(๑) การประเมินการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณใช (Performance Assessment
Rating Tool : PART) เพือ่ วิเคราะหความสัมพันธของผลลัพธผลผลิตกิจกรรมและงบประมาณอยางเปนระบบ เสนอตอสํานักงบประมาณ
(๒) การประเมินความพึงพอใจของผูรับใชบริการ ทั้งจากงานพัฒนาและงานอุทยานหลวงราชพฤกษ
(๓) การประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบทตาง ๆ ในระยะกึ่งกลางแผน และสิ้นสุดแผน
(๔) การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
และพื้นที่โครงการอื่น ๆ
(๕) การประเมินความคุมคาจากการดําเนินงาน และประเมินผลงานวิจัยที่มีประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
(๖) การทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับการดําเนินงานปตอไป และเสนอฝายนโยบายเพื่อใหไดขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานระยะตอไป
(๗) การถอดบทเรียนความสําเร็จ เพื่อการขยายผลและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
(๘) การประเมินผลดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรในประเด็น
ที่เกี่ยวของ ผานระบบการติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National
Strategy and Country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ภาคผนวก

๕๘

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

ภาคผนวก ก
พื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่เปาหมาย
ในระยะตอไป
พื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่เปาหมายในระยะตอไป
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) กําหนดพื้นที่เปาหมายการดําเนินงาน เพื่อการถายทอด
องคความรูและการพัฒนาพื้นที่สูงใน ๕ พื้นที่หลัก คือ (๑) พื้นที่โครงการหลวง (๒) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง (๓) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน (๔) พื้นที่โครงการ
“รักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน” และ (๕) พืน้ ทีโ่ ครงการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ครอบคลุมพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน นาน เพชรบูรณ ลําปาง ตาก กําแพงเพชร
กาญจนบุรี อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย แพร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน
กลุม บานทีร่ บั ผิดชอบ ๑,๙๙๘ กลุม บาน ประชากร ๖๕๓,๐๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๙ ของกลุม บานบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทย
๔,๒๐๕ กลุมบาน โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดําเนินงาน ดังนี้
แผนพัฒนาฯ
ระยะที่ ๑
๒๕๕๐–๒๕๕๔
ระยะที่ ๒
๒๕๕๕–๒๕๕๙
ระยะที่ ๓
๒๕๖๑–๒๕๗๐

โครงการหลวง
๓๖ แหง/
๓๕๘ กลุมบาน
๓๘ แหง/
๔๗๖ กลุมบาน
๓๙ แหง/
๔๖๘ กลุมบาน

จํานวนพื้นที่การดําเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ โครงการพื้นที่เฉพาะ
รักษนํ้า
๑๗ แหง/
๑๐ แหง/
๑๐ แหง/
๖๒ กลุมบาน
๑๑๕ กลุมบาน
๑๐๙ กลุมบาน
๒๙ แหง/
๑๑ แหง/
๑๑ แหง/
๑๘๖ กลุมบาน
๑๒๖ กลุมบาน
๑๑๘ กลุมบาน
๓๓ แหง/
๑๑ แหง/
๑๑ แหง/
๔๙๘ กลุมบาน
๑๑๘ กลุมบาน
๑๒๙ กลุมบาน

ที่มา : ณ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ศศช.
๑๘๐ กลุมบาน
๓๔๕ กลุมบาน
๗๘๕ กลุมบาน

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

ภาพที่ ๑ พื้นที่ดําเนินงานบนพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

๕๙

๖๐

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๑) พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ๓๙ แหง
ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง/
สถานีวิจัย
(๑) แกนอย
(๒) ขุนแปะ
(๓) ขุนวาง
(๔) ตีนตก
(๕) ทุงเรา
(๖) ทุงเริง
(๗) ทุงหลวง
(๘) ปางดะ
(๙) ปางอุง
(๑๐) ปาเมี่ยง
(๑๑) มอนเงาะ
(๑๒) แมโถ
(๑๓) แมทาเหนือ
(๑๔) แมปูนหลวง
(๑๕) แมแพะ
(๑๖) แมสะปอก
(๑๗) แมสาใหม
(๑๘) แมหลอด
(๑๙) แมแฮ
(๒๐) วัดจันทร
(๒๑) หนองเขียว

อําเภอ

จังหวัด

จํานวน
กลุมบาน

เชียงดาว
จอมทอง
แมวาง
แมออน
แมริม
หางดง
แมวาง
สะเมิง
แมแจม
ดอยสะเก็ด
แมแตง
ฮอด
แมออน
เวียงปาเปา
สะเมิง
แมวาง
แมริม
แมแตง
แมแจม
แมแจม
เชียงดาว

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงราย
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

๑๓
๑๕
๗
๑๖
๓
๔
๑๒
๒๒
๑๗
๒๙
๑๗
๕
๑๔
๑๒
๑๒
๑๖
๕
๑๗
๑๔
๑๒
๕

ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง/
สถานีวิจัย
(๒๒) หนองหอย
(๒๓) หมอกจาม
(๒๔) หวยลึก
(๒๕) หวยสมปอย
(๒๖) หวยเสี้ยว
(๒๗) อางขาง
(๒๘) อินทนนท
(๒๙) สะโงะ
(๓๐) หวยนํ้าขุน
(๓๑) หวยนํ้าริน
(๓๒) หวยโปง
(๓๓) หวยแลง
(๓๔) ผาตั้ง
(๓๕) แมสะเรียง
(๓๖) แมลานอย
(๓๗) พระบาทหวยตม
(๓๘) ปงคา
(๓๙) เลอตอ
๓๙ แหง

อําเภอ
แมริม
แมอาย
เชียงดาว
จอมทอง
หางดง
ฝาง
จอมทอง
เชียงแสน
แมสรวย
เวียงปาเปา
เวียงปาเปา
เวียงแกน
เวียงแกน
แมสะเรียง
แมลานอย
ลี้
ปง
แมละมาด
๒๓
อําเภอ

จังหวัด

จํานวน
กลุมบาน

เชียงใหม
๕
เชียงใหม ๑๕
เชียงใหม
๓
เชียงใหม
๕
เชียงใหม ๑๖
เชียงใหม ๑๐
เชียงใหม ๓๗
เชียงราย
๔
เชียงราย ๑๔
เชียงราย
๗
เชียงราย ๑๔
เชียงราย ๑๔
เชียงราย
๔
แมฮองสอน ๑๒
แมฮองสอน ๙
ลําพูน
๑๑
พะเยา
๗
ตาก
๑๔
๖
๔๘๙
จังหวัด กลุมบาน

๒) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๓๓ แหง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง อําเภอ
แบบโครงการหลวง
(๑) ปากลวย
จอมทอง
(๒) แมมะลอ
แมแจม
(๓) ปางหินฝน
แมแจม
(๔) ผาแตก
แมแตง
(๕) ปาแป
แมแตง
(๖) โหลงขอด
พราว
(๗) ดอยปุย
เมือง
(๘) สบโขง
อมกอย

จังหวัด
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

จํานวน
กลุมบาน
๑
๘
๑๓
๕
๑๓
๒
๕
๖

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(๙) ปางมะโอ
(๑๐) ปางแดงใน
(๑๑) หวยเปา
(๑๒) วาวี
(๑๓) แมสลอง
(๑๔) สบเมย
(๑๕) แมสามแลบ
(๑๖) ถํ้าเวียงแก

อําเภอ

จังหวัด

เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงดาว
แมสรวย
แมฟาหลวง
สบเมย
สบเมย
สองแคว

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงราย
เชียงราย
แมฮองสอน
แมฮองสอน
นาน

จํานวน
กลุมบาน
๖
๕
๑๒
๗๗
๔๕
๒๓
๒๑
๖

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(๑๗) โปงคํา
(๑๘) สะเนียน
(๑๙) ปางยาง
(๒๐) วังไผ
(๒๑) นํ้าแปง
(๒๒) แมจริม
(๒๓) นํ้าแขวง
(๒๔) นํ้าเคิม
(๒๕) ขุนสถาน
(๒๖) บอเกลือ

อําเภอ

จังหวัด

สันติสุข
เมือง
ปว
สองแคว
ทาวังผา
แมจริม
นาหมื่น
นาหมื่น
นานอย
บอเกลือ

นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน

จํานวน
กลุมบาน
๑๐
๑๔
๙
๑๑
๖
๖
๘
๗
๗
๗

๖๑

โครงการพัฒนาพื้นที่สูง อําเภอ
จังหวัด จํานวน
แบบโครงการหลวง
กลุม บาน
- ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
(๒๗) คลองลาน
๗
- ขาณุวรลักษบุรี
- คลองลาน

(๒๘) หวยเขยง
(๒๙) แมสอง
(๓๐) ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ
(๓๑) พบพระ
(๓๒) หวยนํ้าขาว
(๓๓) หวยกางปลา
๓๓ แหง

ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ๑๐
ทาสองยาง
ตาก
๖๔
วังเจา
ตาก
๑๗
พบพระ
ตาก
๒๔
เขาคอ เพชรบูรณ ๑๒
แมจัน
เชียงราย ๓๑
๒๗
๘
๔๙๘
อําเภอ
จังหวัด กลุมบาน

๓) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ๑๑ แหง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
(๑) บานหวยโปงพัฒนา

อําเภอ

จังหวัด

จํานวนกลุมบาน

ไชยปราการ

เชียงใหม

(๒) บานฟาสวย

เชียงดาว

เชียงใหม

(๓) บานปาเกี๊ยะใหม

เชียงดาว
เวียงแหง
ปาย

เชียงใหม
แมฮองสอน

แมแตง
เชียงดาว
อมกอย
อมกอย
อมกอย
อมกอย
อมกอย

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

ปาย

แมฮองสอน

แมระมาด
๘ อําเภอ

ตาก
๓ จังหวัด

๓
๑
๓
๑
๖
๓
๒
๑
๓
๒
๙
๗
๓๔
๑๙
๕
๓
๖
๒
๒
๖
๑๑๘ กลุมบาน

(๔) บานผาแดง
(๕) บานแมแฮหลวง
(๖) บานหวยแหง
(๗) บานผีปานเหนือ
(๘) บานขุนตื่นนอย
(๙) บานแมระมีดหลวง
(๑๐) บานหวยฮะ

(๑๑) บานหวยนํ้าเย็น

๑๑ แหง

๖๒
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๔) พืน้ ทีโ่ ครงการถายทอดองคความรูต ามแบบโครงการหลวงเพือ่ การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๗๘๕ แหง
(๑) เชียงราย
(๒) เชียงใหม
(๓) นาน
(๔) พะเยา
(๕) แมฮองสอน
(๖) ลําปาง
(๗) ลําพูน
(๘) ตาก
(๙) แพร
(๑๐) เพชรบุรี
(๑๑) กาญจนบุรี
(๑๒) ประจวบคีรีขันธ
(๑๓) พังงา
(๑๔) ราชบุรี

จังหวัด

๑๔ จังหวัด

อําเภอ
๑๓
๑๕
๑๓
๒
๗
๓
๒
๕
๔
๑
๔
๑
๑
๑
๗๒ อําเภอ

ตําบล
๓๓
๔๙
๒๔
๓
๓๒
๙
๕
๑๘
๙
๒
๘
๑
๑
๑
๑๙๕ ตําบล

ศศช. (แหง)
๑๔๘
๒๕๓
๖๔
๑๒
๑๒๔
๑๓
๑๕
๑๒๕
๑๑
๒
๑๓
๒
๑
๒
๗๘๕ แหง

๕) พื้นที่โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ๑๑ แหง
จังหวัด/โครงการ
จ.แมฮองสอน
(๑) โครงการ “รักษนาํ้ เพือ่ พระแม
ของแผนดิน” ลุมนํ้าของ
อําเภอปางมะผา

หมูบานเปาหมาย
บานแสนคําลือ (มีบานบริวารคือ บานแอโก)
บานเมืองแพม บานนาปูปอม บานปางตอง
บานปางบอน (มีบานบริวารคือ บานอาโจ)
บานปุงยาม บานดอยคู (มีบานบริวารคือ โทงนา)
บานโทงสาแล (มีบานบริวารคือ บานไมซางหนาม) บานซอแบะ บานโทงหลวง
บานโทงกองเตา (มีบานบริวารคือ บานแกงปาเลา) บานปาโหล บานปางคอง
บานปางคาม (มีบานบริวารคือ บานนํ้าจาง บานปางคามนอย)
(๑๔ หมูบาน)
(๒) โครงการ “รักษนาํ้ เพือ่ พระแม บานปาปุ
บานหวยเดื่อ (มีบานบริวารคือ บานหวยปูแกง บานนํ้าเพียงดิน บานหวยคลี่ บานไมมะเดื่อโงม)
ของแผนดิน” ลุมนํ้าปาย
บานทาโปงแดง บานหวยแกว (มีบานบริวารคือ บานหวยแกวบน บานหวยชางเหล็ก)
อําเภอเมือง
บานหวยเสือเฒา (มีบานบริวารคือ บานแมสวยอู) บานมอนตะแลง บานปางหมู บานทุงกองมู
บานในสอย (มีบานบริวารคือ บานใหมในสอย บานกะเหรี่ยงคอยาว ศูนยอพยพ)
บานสบสอย (มีบานบริวารคือ บานสามหลัง)
บานไมสะเป บานดอยแสง
บานหวยผึ้ง (มีบานบริวารคือ บานทรายขาว) บานเมืองนอย (มีบานบริวารคือ บายดอยผักกูด)
(๑๔ หมูบาน)
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๖๓

จังหวัด/โครงการ
หมูบานเปาหมาย
(๓) โครงการ “รักษนาํ้ เพือ่ พระแม บานหมอกจําแป บานแมสะงา บานหวยขาน
บานนาปาแปก (มีบา นบริวารคือ บานปางตอง)
ของแผนดิน” ลุมนํ้าแมสะงา บานหวยมะเขือสม (มีบา นบริวารคือ บานรวมไทย) บานหวยโปงออน บานทบศอก บานยอด
อําเภอเมือง
บานกุงไมสัก (มีบานบริวารคือ บานลีซอปาตึง)
(๙ หมูบาน)
(๔) โครงการ “รักษนาํ้ เพือ่ พระแม บานหวยหมากลาง บานพะนอคี (มีบานบริวารคือ บานนํ้าโคง)
ของแผนดิน”
บานหนองเขียว (มีบานบริวารคือ บานหวยขี้หมู บานหวยขาวลีบ บานแมสะมาด บานกิ้วขมิ้น)
ลุมนํ้าแมสะมาด–
บานใหมหวยหวาย (มีบานบริวารคือ บานหวยหลายเล็ก)
หวยหมากลาง อําเภอเมือง บานทุงมะขามปอม (มีบานบริวารคือ บานซอแดกา)
และอําเภอขุนยวม
บานหัวแมสุรินทร (มีบานบริวารคือ บานหัวฮะ บานพะยอย บานกะโน บานแมสุรินทรนอย
บานแมสุรินทรนอยเหนือ บานแมสุรินทรเหนือใต บานสามหลัง)
บานแมสุริน บานหวยโปงกาน (มีบานบริวารคือ บานหวยฮะ)
(๘ หมูบาน)
จ.เชียงราย
บานหวยหยวกปาโซ บานเลาลิ่ว บานหวยหมาก บานโปงไฮ บานหัวแมคํา บานพะนอย
โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแม บานปางมะหัน บานาโต บานสันมะเค็ด บางมงแปดหลัง บานมงเกาหลัง
(๑๑ หมูบาน)
ของแผนดิน” ลุมนํ้าแมคํา
อําเภอแมฟาหลวง
จ.เชียงใหม
บานสบหาด บานหวยไกปา บานแมระอานอก บานจกปก บานลูกูดู บานแมระอาใน
(๑) โครงการ “รักษนาํ้ เพือ่ พระแม (๖ หมูบาน)
ของแผนดิน” ลุมนํ้าแมหาด
อําเภออมกอย
(๒) โครงการ “รักษนาํ้ เพือ่ พระแม บานสาม บานละอางใต บานผักไผ บานเซโดซา บานบอเด บานแมแฮใต บานละอางเหนือ
ของแผนดิน” ลุมนํ้าปงนอย บานแมและ
อําเภอแมแจม
(๘ หมูบาน)
จ.นาน
บานสะจุก บานสะเกีย้ ง บานเปยงกอ บานดาน บานเปยงซอ บานนาคุ บานหวยฟอง บานหวยปูด
โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแม บานบวกหญา บานบวกอุม บานหวยเตย บานหวยลึก บานสไลนอย–สไลหลวง บานขุนนํ้านาน
บานหวยขวาก บานนากึ๋น
ของแผนดิน” ลุมนํ้าขุนนาน
(๑๖ หมูบาน)
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
บานนํ้าลี บานนํ้าตะ บานปางหมิ่น บานวังหัวดอย บานผาลาด บานทรายงาม บานปางหมิ่นเหนือ
จ.อุตรดิตถ
โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแม บานคาย บานกิ่วเคียน บานนํ้าหมันกลาง บานนาตนโพธิ์ บานนํ้าหมันใต บานนํ้าหมันเหนือ
ของแผนดิน” ลุมนํ้าลี
(๑๓ หมูบาน)
อําเภอทาปลา
บานนาตอน บานขวดนํ้ามัน บานลาดเรือ บานบอภาคเหนือ บานบอภาคใต บานรักไทย
จ.พิษณุโลก
โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแม บานนุชเทียน บานรมเกลา บานชํานาญจุย บานเทอดชาติ บานหมั่นแสวง บานขุนนํ้าคับ
บานนํ้าจวง บานรักชาติ บานสงบสุข บานนํ้าจวงใต บานบุงผลํา บานนํ้าแจงพัฒนา
ของแผนดิน” ลุมนํ้าภาค
อําเภอชาติตระการ
(๑๘ หมูบาน)
บานนํ้าหมัน บานนํ้าเย็น บานนาหวานอย บานหมากแขง บานหวยมุน หมู ๕ บานแกงครก
จ.เลย
โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแม บานตูบคอ หมู ๖ บานกกจาน บานหวยมุน หมู ๘ บานหวยนา บานหมันขาว บานตูบคอ หมู ๑๒
(๑๒ หมูบาน)
ของแผนดิน” ลุมนํ้าหมัน
อําเภอดานซาย
รวมทั้งสิ้น
๑๒๙ หมูบาน
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ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน ๓๓ แหง ซึ่งเปนพื้นที่หลักในการดําเนินงานที่สถาบัน
รับผิดชอบ หากพิจารณาจากพืน้ ทีต่ งั้ สํานักงานอยูใ นเขตพืน้ ทีก่ ารอนุรกั ษ ดังนี้ (๑) เขตอุทยานแหงชาติ ๖ แหง ครอบคลุมพืน้ ที่
๒,๑๕๐ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๓๔.๕๐ (๒) เขตปาสงวนแหงชาติ ๒๖ แหง ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๔๔๘ ตารางกิโลเมตร
คิดเปนรอยละ ๕๘.๓๒ (๓) เขตรักษาพันธุส ตั วปา ๑ แหง ครอบคลุมพืน้ ที่ ๑๙๓ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๓.๑๐ และ
พืน้ ทีส่ ว นใหญอยูในชั้นคุณภาพลุมนํ้า ๑A คิดเปนรอยละ ๕๒.๗๗ หรือ ๓,๒๘๙ ตารางกิโลเมตร จากทั้งหมด ๖,๒๓๒ กิโลเมตร
(ภาพที่ ๒)

ภาพที่ ๒ พื้นที่ดําเนินงานบนพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในเขตพื้นที่การอนุรักษ
อุทยานแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา
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๖๕

จากพืน้ ทีเ่ ปาหมายในการดําเนินงานขางตน ภายใตแผนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
มีกลุมบานเปาหมายในการดําเนินการและยกระดับการพัฒนา จํานวน ๖๑๖ กลุมบาน จากกลุมบานในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน ๔๙๘ กลุมบาน และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
จํานวน ๑๑๘ กลุมบาน นํามาแบงระดับการพัฒนาเพื่อการดําเนินงานและการยกระดับการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดังตารางและภาพที่ ๓
ระดับการพัฒนา กลุมบาน
หมายเหตุ
A
๕ ชุมชน A คือ ชุมชนเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดดวยตนเอง และมีผลการพัฒนาที่สามารถ
เปนแหลงเรียนรูได
B
๑๐๒ ชุมชน B คือ ชุมชนที่สามารถรวมขับเคลื่อนการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยู การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการสรางความเขมแข็งของชุมชน
C
๒๕๕ ชุมชน C คือ ชุมชนที่อยูระหวางการเริ่มเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการแกไขปญหาพื้นฐาน
ดานการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู
D
๒๕๔ ชุมชน D คือ ชุมชนที่ยังไมเขาดําเนินการพัฒนา
รวม
๖๑๖

๖๖
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ภาพที่ ๓ ระดับการพัฒนาของพื้นที่เปาหมาย
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๖๗

๒. พื้นที่ดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ มีพื้นที่ ๔๖๘ ไร ๓ งาน ๑๐ ตารางวา (ภาพที่ ๔) เปนแหลงความรู
ที่สําคัญในการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแหลงความรูดานพืชสวน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงเปนสถานที่จัดกิจกรรมและนิทรรศการทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้ง
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่สําคัญของประเทศ โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่เปาหมาย
ระยะตอไป ดังนี้

ภาพที่ ๔ พื้นที่ดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ

๖๘
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ภาคผนวก ข
การจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
กระบวนการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
การจัดทําแผนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐) มีกระบวนการจัดทํา ๓ ขัน้ ตอนหลัก ไดแก
(๑) ทบทวนนโยบายประเทศ แผนยุทธศาสตร สถานการณที่สงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่สูง (๒) วิเคราะหและประมวลผล
การดําเนินงานของ สวพส. เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (๓) จัดทํารายละเอียดและยกรางแผนพัฒนาดานงานวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง ดังนี้

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนนโยบายประเทศ แผนยุทธศาสตร สถานการณที่สงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐)
ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ ๒๐ ป
แผนปฏิรูปประเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)
สถานการณที่สงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่สูง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรฯ จากผลการประเมิน
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
ตาง ๆ ของ สวพส. และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๔ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕)
ประเด็นสําคัญ/ประเด็นทาทายในการดําเนินงานของ สวพส. ในระยะตอไป
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะหและประมวลผลการดําเนินงานของ สวพส. เพื่อนําไปสูการพัฒนาพื้นที่สูง

ทบทวนผลการดําเนินงานของ สวพส. ในระยะที่ผานมา
โดยแตละสํานักประชุมเพื่อ Refocus และ Reprocess
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะตอไป

วิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของ สวพส. ในการพัฒนาพื้นที่สูง
ระยะตอไป

แนวทางการดําเนินงานของ สวพส. ในระยะตอไป
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทํารายละเอียดและยกรางแผนพัฒนาดานงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ แนวทาง กลยุทธ
การดําเนินงาน โครงการหลัก
เมษายน ๖๑–กุมภาพันธ ๖๒

จัดทําเปาหมายตัวชี้วัด แผนลงทุน
(โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณ)
โดยจัดประชุมรวมกับแตละสํานัก
ผานคณะอนุกรรมการจัดทําแผนดานงานวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ๗ ครั้ง

ทบทวนยุทธศาสตรของหนวยงาน แผนระดับ ๓ วาดวย แผนปฏิบัติการดาน … ระยะที่ … (พ.ศ. … – …)
ตาม พ.ร.บ. จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระดมความคิดเห็นปรับปรุงแผนพัฒนาฯ รวมกับ
คณะกรรมการสถาบันและผูทรงคุณวุฒิของ สวพส.

ทบทวนความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบท และแผนยุทธศาสตรโครงการหลวง
ทบทวนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
และอนุกรรมการตาง ๆ

เสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ๒. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อนุมัติใหความเห็นชอบ
สถาบันจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)
และแผนปฏิบัติราชการรายป ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๔ และ ๙) และเสนอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

๗๐

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

การประชุมรวมกับชุมชนเมื่อวันที่ ๒๔–๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อนิยาม “ชุมชนอยูดีมีสุข”

การประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนสถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ประชุมรวมกับผูบริหาร เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ๗ ครั้ง

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การประชุมทบทวนการจัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
วันที่ ๑๒–๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๗๑

๗๒

แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)

การประชุมรวมกับโครงการหลวง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

การประชุมจัดทํากลยุทธรายศูนยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง วันที่ ๑๘–๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การประชุมปรับปรุงแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐)
วันที่ ๕–๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

