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สวนที่ 1
บทนํา

สวนที่ 1

บทนํา
1.1 ความเปนมา
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ไดรบั การจัดตัง้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน
2547 มีภารกิจสําคัญ คือ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ สามารถเชื่อมโยง
องคความรูจากโครงการหลวงจนเกิดประโยชนอยางกวางขวาง และเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สถาบันไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) ทีผ่ า นมา และระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556-2559) เพื่อใหมีทิศทางและกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งบรรลุภารกิจที่ต้งั ไว โดยมีวิสัยทัศน
“เพือ่ มุง การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยัง่ ยืน รวมทัง้ เสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรูพ ชื สวน ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ” โดยไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งประกอบดวย
4 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา (2) ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (3) ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ (4) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) ซึง่ คณะกรรมการ
สถาบันไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และจะสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อใหภารกิจของสถาบัน
เปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันและสอดคลองแนวพระราชดําริ นโยบายและแผนพัฒนาตางๆ ของรัฐ และ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันตอไป
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7

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1. เพื่อทบทวนบทเรียนและผลการดําเนินงานที่ผานมาของสถาบัน ภายใตแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
2. เพือ่ วิเคราะหองคประกอบสําคัญตางๆ ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร อาทิ สถานภาพและศักยภาพ
ของสถาบัน รวมทั้งปจจัยภายในภายนอกที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถาบัน
ที่นําไปสูการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถาบันในระยะตอไป
3. เพื่ อ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น ที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายระดั บ ประเทศและนโยบายของ
คณะกรรมการสถาบัน และสอดคลองกับความตองการของชุมชน บนฐานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

1.3 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสถาบันครัง้ นี้ ไดนอ มนําแนวพระราชดําริตามหลักการทํางานของโครงการหลวง
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจของสถาบันโดยการบูรณาการการปฏิบตั งิ านกับภาคสวนตางๆ เนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง
และมีการพัฒนาตามสภาพภูมิสังคมของพื้นที่สูง โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและยึดหลักการสําคัญ ดังนี้
1. หลักการทํางานของโครงการหลวง ประกอบดวย การวิจัยการเกษตร สังคม และสิ่งแวดลอม การวางแผน
การใชประโยชนที่ดิน ปลูกปาในสวนที่ควรเปนปา ทําการเกษตรภายใตระบบอนุรักษดินและน้ํา และการขนสง
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อาศัยหลักการมีเหตุ มีผล ความพอ
ประมาณ การมีภมู คิ มุ กัน และการพัฒนาบนฐานความรูอ ยางรอบคอบ ระมัดระวัง ควบคูไ ปกับการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และดําเนินชีวิตดวยความเพียร
3. การพัฒนาทีส่ อดคลองกับสภาพภูมสิ งั คม โดยนําองคความรูข องโครงการหลวงไปปรับใชรว มกับภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ และเนนคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
4. สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบาย แผนพัฒนา และมติ ครม. ที่เกี่ยวของ

1.4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การจัดทําแผนยุทธศาสตรครัง้ นี้ เนนกระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียทัง้ ภายในและภายนอกของสถาบัน
ไดแก คณะกรรมการสถาบัน ผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบัน รวมทั้งผูแทนชุมชนและหนวยงานภายนอกรวมกัน
ระดมความคิด ทัง้ ประเด็นสถานการณในปจจุบนั ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนกําหนดทิศทางและรายละเอียดตางๆ
ของแผนรวมกัน โดยขั้นตอนในการจัดทําแผนมีกระบวนการตามปฏิทิน ดังนี้
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ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

การกําหนดทิศทาง เปาหมาย
ของแผนยุทธศาสตร

วิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของสถาบัน

ทบทวนและสังเคราะห
นโยบาย

การเตรียมความพรอม

ลําดับที่ วันที่ดําเนินการ

กิจกรรม

1

ก.ย. 58

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

2

ต.ค. 58

เสนอกรอบกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรสถาบันตอที่ประชุมผูบริหาร
สถาบัน

6 ต.ค. 58

ประชุมคณะทํางาน ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
สถาบัน กรอบระยะเวลา ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งประเด็น
ปญหาการนํายุทธศาสตรสถาบันไปใชประโยชน

3

การสังเคราะหขอมูลและการทบทวนการดําเนินงานของสถาบัน
และการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา
4

ต.ค.-ธ.ค. 58

1. การทบทวน สถานการณ นโยบาย ยุทธศาสตรที่มีผลตอการทํางาน
ของสถาบัน
2. การทบทวนผลงานและภาพรวมการดําเนินงานของสถาบัน
ชวงที่ผานมา (พ.ศ. 2550-2554)

5

11 พ.ย. 58

30 พ.ย. 58
6

7

2. ประชุมกลุมยอยรวมกับชุมชนเปาหมายเพื่อวิเคราะห
ผลการดําเนินงานในชุมชนที่ผานมา และวิเคราะหประเด็นปญหา
และความตองการ
- ลุมน้ําปง

11 ม.ค. 59

- ลุมน้ํากก-โขง

19 ม.ค. 59

- ลุมน้ําสาละวิน

21 ม.ค. 59

- ลุมน้ํานาน

20 พ.ย. 58

ประชุมรวมกับคณะผูบริหารกําหนดทิศทางและเปาหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร
ครั้งที่ 1 รางกรอบยุทธศาสตรในภาพรวม

29 ม.ค. 59
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1. ประชุมทบทวนและวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมกับ
คณะทํางานและที่ปรึกษา

ครั้งที่ 2 รางกรอบยุทธศาสตรในแตละยุทธศาสตร

พ.ย. 58

นําเสนอ (ราง) กรอบยุทธศาสตรตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
และคณะกรรมการสถาบัน

20 พ.ย. 58

1. เสนอ (ราง) กรอบยุทธศาสตรตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของสถาบัน

30 พ.ย. 58

2. เสนอ (ราง) กรอบยุทธศาสตรตอคณะกรรมการสถาบัน

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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การจัดทํารายละเอียดของ
แผนยุทธศาสตร

ลําดับที่ วันที่ดําเนินการ
12 ม.ค. 59
9

การจัดทํายุทธศาสตรสถาบัน

การยกรางยุทธศาสตร
สถาบัน

10

10

11
12
13
14

กิจกรรม
ประชุมรวมกับสํานักตางๆ เพื่อกําหนดเปาหมาย กลยุทธดําเนินงาน
แผนงานและโครงการสําคัญ
1. สํานักวิจัย
2. สํานักพัฒนา

13 ม.ค. 59

3. อุทยานหลวงราชพฤกษ

19 ม.ค. 59

4. สํานักอํานวยการและสํานักยุทธศาสตรและแผน

ก.พ. 58

ประชุมรวมกับเจาหนาที่เพื่อทบทวนเปาหมายและตัวชี้วัด
และกําหนดกิจกรรมหลัก

9 มี.ค. 59

จัดประชุมรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรับฟงขอคิดเห็น
และปรับปรุงรางยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)

เม.ย. 59

นําเสนอรางยุทธศาสตรฯ ตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการสถาบัน

เม.ย. 59

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรสถาบันตามขอเสนอแนะ

ก.ค. 59

จัดพิมพยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)

15
ส.ค. 59

จัดสงยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นสูง ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ใหผูเกี่ยวของ
การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

สวนที่ 2
การวิเคราะหนโยบาย

การพัฒนาและสถานการณแวดลอม
บนพื้นที่สูง

สวนที่ 2

การวิเคราะหนโยบาย

การพัฒนาและสถานการณแวดลอมบนพื้นที่สูง

2.1 นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูง
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
ไดมีการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานมีความสอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) ทิศทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ ทีส่ งู ระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2553-2562) และแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558-2593) โดยมีประเด็น
ความสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่สูง ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577)
การจั ด ทํ า กรอบยุ ท ธศาสตร ระยะ 20 ป ดํ า เนิ น การโดยคณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อใหมีกรอบแนวทาง
การดําเนินงานที่ชัดเจน เปนระบบ และขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูเปาหมายตามที่กําหนดไว เพื่อการสรางและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป เพื่อใหประเทศ
มีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งการจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) เนนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดา นการสรางความสามารถในการแขงขัน เนนการเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเกื้อกูลกับระบบนิเวศมากขึ้น การสรางรายไดจากการทองเที่ยว พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสหกรณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
2) ยุทธศาสตรดา นการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เนนการสรางความมัน่ คง
และการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความมั่นคงทางดานรายไดและการออม กระจาย
ทรัพยากรใหทั่วถึงและเปนธรรม ทั้งในดานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน และฐานทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะในกลุม
ผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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3) ยุทธศาสตรดา นการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เนนการพัฒนาและ
ใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ การรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยอนุรกั ษและฟน ฟูพน้ื ทีป่ า เพือ่ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ เปนแหลงดูดซับคารบอน และวางแผนบริหารจัดการน้าํ
4) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุมคา โปรงใส และเกิดความเปนธรรม
ในการใหบริการ เชน พัฒนา e-government และ e-service การสรางและใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ลดขั้นตอนในการทํางาน นําระบบ ICT มาใชในการดําเนินงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูล
และองคความรู
2. (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนการพัฒนาที่นอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศใหเติบโต
อยางมีดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี
คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชนของชาติเปนสําคัญ รวมถึงใหความสําคัญ
กับการพัฒนากลไกสําคัญในการขับเคลือ่ นแผนฯ ทัง้ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการทํางานทีม่ หี นาที่
ผลักดันประเด็นการพัฒนาที่สําคัญตางๆ และกลไกที่เกี่ยวของกับการใชองคความรู เพื่อใหประเทศกาวไปสูสังคมที่
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไดในอนาคต โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองและสงผลตอการพัฒนาพื้นที่สูง
5 ยุทธศาสตร ไดแก การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยัง่ ยืน การเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีรายละเอียด
ที่สําคัญดังนี้
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลือ่ มล้าํ ในสังคม ไดแก การเสริมสรางศักยภาพชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก และการกระจายการใหบริการภาครัฐ
ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึง
2) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ไดแก การเสริมสราง
ฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับ
ความตองการตลาด เสริมสรางศักยภาพสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม สงเสริมการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพ
พื้นที่และตลาด สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร การพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทาน
ด า นการเกษตร รวมถึ ง ส ง เสริ ม การสร า งรายได จ ากการท อ งเที่ ย วโดยสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า และบริ ก าร
ดานการทองเที่ยว
3) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก รักษาทุน
ทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ บริหารจัดการน้ํา
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4) ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ไดแก สงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรมและ
ผลักดันงานวิจยั สูก ารใชประโยชน สงเสริมการวิจยั และพัฒนา และการตอยอดงานวิจยั สูน วัตกรรมตลาดหวงโซการวิจยั
ตั้งแตการดําเนินงานวิจัย การพัฒนาตอยอด การถายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
5) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ไดแก
การปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว
มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
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ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

3. ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กับการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบัน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สําคัญ คือ ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางความภาคภูมิใจและ
ความมัน่ คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สงเสริมการทําเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน รวมถึงเรงขับเคลือ่ นการผลิตเกษตร
อินทรียใหเห็นผลในทางปฏิบัติ พัฒนาองคความรูของเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สรางและ
เชื่อมโยงเครือขายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอปุ ทาน โดยการสงเสริม
การผลิตสินคาใหไดมาตรฐานรองรับความตองการของตลาด สงเสริมการบริหารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร
เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร จัดตั้งศูนยกลางและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานอยางยั่งยืน สนับสนุนการเพิ่มทางเลือกในการทําการเกษตรที่หลากหลาย และไมสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของผูบริโภคและสภาพแวดลอม สนับสนุนการทองเที่ยววิถีเกษตร การสงเสริมการคาชายแดนและเตรียม
ความพรอม เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงขอมูล
อยางเปนระบบ และการถายทอดความรูแกเกษตรกรในการใชฐานขอมูลการเกษตรผานระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการ
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
บริหารจัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร และสรางภูมิคุมกันการเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2553-2562)
ยุทธศาสตรการพัฒนาและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ ทีส่ งู ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2553-2562) เนนความ
สอดคลองกับแนวพระราชดําริ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกี่ยวของ และมีทิศทางการพัฒนาในระยะ 10 ป
ขางหนา โดยกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ที่มีความสมดุลในการสรางรายไดของชุมชน
การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกลยุทธ 3 ดาน
ไดแก (1) กลยุทธการสรางรายได เนนการเรียนรูจากโครงการหลวง ฟนฟูพืชทองถิ่น สรางแหลงอาหารชุมชน
(Food Bank) และพัฒนาศักยภาพตลาดชุมชน (2) กลยุทธพัฒนาความมั่นคงทางสังคม เปนการนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช การใชแผนชุมชน เนนสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น และเครือขายการเรียนรู
(3) กลยุทธการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหทรัพยากรดิน น้ํา ปาใชสอยและปาตนน้ําลําธาร
ใหมีสภาพดีและอุดมสมบูรณ ซึ่งยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 4 ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มี แ นวทางการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ คื อ พั ฒ นาคนและสั ง คมให เข ม แข็ ง พึ่ ง พาตนเองได แ ละมี ภู มิ คุ ม กั น
พัฒนากระบวนการจัดการความรูและเครือขายการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู สรางความ
ภาคภูมิใจและความพรอมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี และเสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันในระดับ
ชุมชนเกี่ยวกับปญหายาเสพติด
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ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจบนฐานความรูและฐานทรัพยากร โดยเนน
ความคุมคาของทรัพยากร ผสมผสานกับนวัตกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางการพัฒนา
ทีส่ าํ คัญ คือ เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหาร โดยพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพ
เสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูแ ละฐานทรัพยากร โดยเนนความคุม คาของทรัพยากรผสมผสานกับนวัตกรรม
ที่เหมาะสมทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร การเสริมสรางศักยภาพการตลาดดวยการรวมกลุมและ
พัฒนาระบบตลาดชุมชน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามความจําเปนและเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสมดุลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถเอื้ออํานวยให
คนอยูอาศัยรวมกับปาไดอยางยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ คือ กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินใหชัดเจน
และมีระบบการควบคุมที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนมีการอนุรักษฟนฟูและ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน สงเสริมการปลูกปาเพือ่ สรางรายไดของครัวเรือน ปาชุมชน
และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณแนวกันชน รณรงคใหภาคเอกชนและผูบริโภคมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง และการสรางระบบจูงใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริ ม สร า งระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี และมี บู ร ณาการร ว มกั น บนพื้ น ฐาน
กระบวนการมี ส ว นร ว ม มี แ นวทางการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ คื อ เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
มีความโปรงใส เปนธรรม และมีความเทาเทียมกัน การกําหนดแผนพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในลักษณะลุม น้าํ ตามศักยภาพ และ
ขีดความสามารถในการรองรับระบบนิเวศลุม น้าํ พัฒนานโยบายและปรับปรุงขอกําหนดมาตรการของภาครัฐทีเ่ หมาะสม
กับการพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาระบบฐานขอมูลของพื้นที่สูงและประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูของพื้นที่สูง
อยางกวางขวาง และการกําหนดวิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการและกระบวนการมีสวนรวม
5. แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558-2593) มีเปาหมายเพื่อการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา และ
การสงเสริมขีดความสามารถดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแบงเปน 3 ระยะ ระยะสั้น
พ.ศ. 2559 ระยะปานกลาง พ.ศ. 2563 ระยะยาว พ.ศ. 2592 มีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับการดําเนินงานพัฒนา
พื้นที่สูง ดังนี้
1) การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยการวิจยั และพัฒนาการพยากรณ
และคาดการณความแปรปรวนสภาพภูมอิ ากาศและสภาพอากาศรุนแรง พัฒนางานวิจยั เกีย่ วกับความเชือ่ มโยงระหวาง
การเกษตรและการจัดการน้าํ พัฒนาระบบคาดการณและเตือนภัยการระบาดของแมลงและศัตรูพชื เรงฟน ฟู ปรับปรุง
คุณภาพดินที่เสื่อมโทรม สนับสนุนการรวมกลุมเครือขายในการผลิต และจําหนายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป
จากการเกษตรในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน พัฒนางานศึกษาวิจยั และองคความรูด า นเทคโนโลยีชวี ภาพ และสนับสนุน
เกษตรกรรายย อ ยในการจั ด การตามแนวเกษตรทฤษฎี ใ หม ควบคู ไ ปกั บ การเกษตรที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
และปลอดภัย
2) การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตทีป่ ลอยคารบอนต่าํ มุง เนนการจัดการดานการเกษตร
ที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ําและกอใหเกิดผลประโยชนรวม (co-benefits) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ และการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร รวมถึงการสรางศักยภาพความพรอมของเกษตรกร เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีและการจัดการดานการลดกาซเรือนกระจก
3) การสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยการศึกษา
วิจยั ความเชือ่ มโยงระหวางการเปลีย่ นแปลงของผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสตั ว ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลาในกระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยว ศึกษาวิจัยและประเมินวิเคราะหการดําเนิน
มาตรการรองรับผลกระทบและจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในดานการจัดการน้ําเกษตร
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และพลังงาน และการพัฒนาการเตรียมความพรอมและการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการทรัพยากรใหสามารถ
รองรับกับความไมแนนอนของปจจัยทางภูมิอากาศ

2.2 สถานการณแวดลอมภายในบนพื้นที่สูง
พื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ลานไร คิดเปนรอยละ 53 ของพื้นที่ 20 จังหวัด ไดแก
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน แพร นาน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กําแพงเพชร
กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี สําหรับการกระจายตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง
มีทั้งหมด 4,148 กลุมบาน สวนใหญรอยละ 91 เปนกลุมในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมมีกลุมบานที่ตั้งอยู
มากที่สุด (รอยละ 34.11) รองลงมา ไดแก จังหวัดแมฮองสอน (รอยละ 13.69) และเชียงราย (รอยละ 13.40)
ตามลําดับ
การกระจายตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง ครอบคลุมลุมน้ําหลักของประเทศไทย 14 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําปง
ลุมน้ําสาละวิน ลุมน้ํากก ลุมน้ํานาน ลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําโขง ลุมน้ํายม ลุมน้ําวัง ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําเพชรบุรี และลุมน้ําสะแกกรัง โดยลุมน้ําปง
มีจํานวนชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู กระจายตัวมากทีส่ ดุ (รอยละ 32.35) รองลงมา ไดแก ลุม น้าํ สาละวิน (รอยละ 25.87) ลุม น้าํ กก
(รอยละ 10.80) ลุมน้ํานาน (รอยละ 8.99) ลุมน้ําแมกลอง (รอยละ 7.71) และลุมน้ําโขง (รอยละ 7.38) ตามลําดับ
ประชากรบนพื้นที่สูง ประกอบดวยชาวเขาเผาตางๆ กวา 10 ชนเผา มีจํานวนประชากร 233,826 ครัวเรือน
940,494 คน อาศัยกระจัดกระจายอยูในหมูบานทั้งหมด 4,148 หมูบาน ใน 20 จังหวัด โดยสวนใหญเปน
ชนเผากะเหรี่ยง รอยละ 36.67 รองลงมาเปนไทยพื้นราบ รอยละ 26.19 มง รอยละ 8.27 มูเซอ รอยละ 6.80 ลัวะ
รอยละ 4.79 และอาขา รอยละ 4.05
ผลจากการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เมือ่ ป พ.ศ. 2556 ทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ปญหาและความตองการของชุมชน
พบวา
1. ดานเศรษฐกิจ
การถือครองที่ดินครัวเรือนเกษตรกร กวารอยละ 98 มีพื้นที่ถือครองที่ดินโดยมีขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย
อยูท ี่ 16.92-25.45 ไรตอ ครัวเรือน อาชีพทีส่ าํ คัญของครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง คือ อาชีพเกษตรกร (กวารอยละ 87) รองลงมา คือ ประกอบอาชีพรับจาง
และคาขาย ตามลําดับ โดยพืชทีป่ ลูกมาก ไดแก ขาวเจา ขาวโพดเลีย้ งสัตว กะหล่าํ ปลี และขาวเหนียว สวนการเลีย้ งสัตว
ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงสุกร ไก วัว และควาย นอกจากนี้ในครัวเรือนเกษตรกรยังมีกิจกรรมการสรางรายได
อื่นๆ ไดแก การทําหัตถกรรมเย็บปกถักทอ การแปรรูปอาหาร หัตถกรรมจักสาน เปนตน
ดานรายไดและรายจายของครัวเรือน เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงในปจจุบันมีรายไดรวมเฉลี่ยเทากับ 263,197 บาทตอครัวเรือน และ 199,570 บาทตอครัวเรือน
ตามลําดับ แหลงรายไดเงินสดทีส่ าํ คัญมาจากการทํากิจกรรมนอกการเกษตรสูงกวาการทําการเกษตร (รอยละ 44 และ
รอยละ 48 ของรายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือน) สวนพืชที่ทํารายไดใหแกครัวเรือนเกษตรกรที่สําคัญ ไดแก พืชไร
พืชผัก ไมผล กาแฟ และชา-เมี่ยง สวนคาใชจายในครัวเรือนที่สําคัญ คือ คาอาหาร รอยละ 41-46 รองลงมา คือ
คาเชื้อเพลิง รอยละ 21-23 ทําใหเกษตรกรมีภาระคาใชจายทางดานเชื้อเพลิงในสัดสวนที่สูง ทั้งนี้เพราะครัวเรือน
เกษตรกรอยูหางไกล ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรัฐบาลจึงมีผลกระทบตอคาครองชีพ
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
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ดานความยากจนของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง รอยละ 23-27.86 ที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน และมีครัวเรือนเกษตรกรที่มีความยากจน
ดานอาหาร รอยละ 17-20.69
2. ดานสังคม
โครงสรางของประชากรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
มีลักษณะเปนรูประฆังคว่ําที่ชัดเจนและมีฐานแคบลงเฉลี่ย 2.12-2.57 คนตอครัวเรือน สําหรับอัตราการเพิ่มของ
ประชากรอยูระหวาง รอยละ 1.33-2.27 โดยมาจากอัตราการเกิดของประชากรมากกวาอัตราการอพยพเขาและ
อพยพออก ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย 2.12-4.70 คนตอครัวเรือน และกวารอยละ 57 มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว
อัตราภาระพึ่งพิงสากลของประชากรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เทากับรอยละ 41-45 แยกเปนอัตราภาระพึ่งพิงของเยาวชนเทากับรอยละ 35-36 และอัตราภาระพึ่งพิงของผูสูงอายุ
ประมาณรอยละ 6-9 แสดงวาประชากรที่อยูในภาระพึ่งพิงสวนใหญเปนเยาวชน สวนภาระพึ่งพิงของผูสูงอายุนับวา
ยังอยูในระดับต่ํา
สําหรับดานสุขภาพอนามัย พบวา สาเหตุการตายของสมาชิกในครัวเรือนมีสาเหตุมาจากชราและเจ็บปวย
มากที่สุดถึงรอยละ 41-63 นอกจากนี้ยังพบวา ผูติดเชื้อเอดสในหมูบาน/กลุมบาน มีจํานวนเฉลี่ย 0.43-0.63 คน
ซึ่งถือไดวามีจํานวนนอยลง
3. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ในรอบ 3 ปที่ผานมา เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 44-49) มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาดิน
มีความอุดมสมบูรณเทาเดิม ดานทรัพยากรน้ํา พบวา ปริมาณน้ําฝนในแตละปมีการเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่
ลดลงเล็กนอย แตน้ําในลําหวย/ลําธาร/อางเก็บน้ําลดลงคอนขางมาก สวนของทรัพยากรปาไมมีความอุดมสมบูรณ
เทาเดิม คิดเปนรอยละ 38-40 ทั้งนี้ เกษตรกรรอยละ 76-80 ไดมีการรวมกันปลูกตนไม และเกษตรกรรอยละ
74-80 ของครัวเรือนเกษตรกร เห็นวาไมไดมีการครอบครองพื้นที่ดินที่เปนปา

2.3 สภาพปญหาพื้นที่สูงในปจจุบัน
ผลของการพัฒนาทีผ่ า นมา ผนวกกับสถานการณแวดลอมสําคัญทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อาทิเชน กระแสโลกาภิวตั น
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกรอน การเขาสู
สังคมผูส งู อายุ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงดานการเมือง ลวนสงผลตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ในปจจุบนั รวมทัง้ ปญหาดัง้ เดิมของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู บางสวนทีย่ งั คงมีอยู และมีปญ
 หาใหม
ที่ตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด โดยไดสรุปปญหาหลักที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูง มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปญหาความยากจน
พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดรวมเฉลี่ย
เทากับ 263,197 บาทตอครัวเรือน และ 199,570 บาทตอครัวเรือน ตามลําดับ (กมล งามสมสุข และคณะ, 2556)
ซึ่งรายไดของครัวเรือนเกษตรกรยังต่ํากวาคาเฉลี่ยรายไดของครัวเรือนเกษตรทั้งประเทศและในภาคเหนือ โดยรายได
เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรทัว่ ประเทศในป 2557 เทากับ 268,301 บาทตอครัวเรือน และรายไดเงินสดจากการเกษตร
ของครัวเรือนเกษตรในภาคเหนือในป 2556/2557 เทากับ 278,444 บาทตอครัวเรือน (ศูนยสารสนเทศการเกษตร และ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)
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สภาวะความยากจนของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยรวม มีครัวเรือน
เกษตรมากกวารอยละ 27 ที่จัดวาเปนครัวเรือนยากจน และมีครัวเรือนเกษตรกรถึงเกือบรอยละ 21 ที่มีความยากจน
ดานอาหาร (มีรายไดรวมทั้งหมดไมพอเพียงแกการจัดหาอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีพอยางปกติสุข) เชนเดียวกับ
ครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวงที่ครัวเรือนรอยละ 23 ยังมีฐานะยากจน รายไดต่ํากวาเสนความยากจน และ
มีครัวเรือนเกษตรกรที่มีความยากจนดานอาหารรอยละ 17 ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายไดและ
เพิ่มรายไดอยางเรงดวนในครัวเรือนที่มีความยากจนดานอาหาร
2. ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลือ่ มล้าํ เปนปญหาสําคัญในสังคมไทย ทัง้ ความเหลือ่ มล้าํ ดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ
และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูค วามขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ทีล่ ดทอนความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคน
ตางๆ ในสังคมบางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและ
รายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวย รอยละ 10 ของประชากรกับกลุมคนจน รอยละ 10 ของประชากร
มีความแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป 2556 นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม
การแยงชิงทรัพยากร และการรับรูขอมูลขาวสาร
สําหรับครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีคา
สัมประสิทธิ์จีนี่ของรายไดรวมทั้งหมด รายไดเงินสดทั้งหมด และรายไดครัวเรือนอยูในระดับ “ปานกลางหรือพอใช”
(คาสัมประสิทธิ์จีนี่มีคาอยูระหวาง 0.3492-0.7467) แตอยูในชวงการกระจายที่ไมคอยดีนักหรืออยูในระดับที่
“คอนขางจะแย” โดยเฉพาะการกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรกรในศูนยที่อยูตามแนวชายแดนและครัวเรือน
ที่ มี ฐ านะยากจน มี ก ารกระจายรายได ที่ แ ย ก ว า การพั ฒ นาในอนาคตควรให ค วามสํ า คั ญ แก ก ารปรั บ ปรุ ง
การกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรกร 2 กลุมนี้ เปนพิเศษ
3. การเพิ่มขึ้นของขาวโพดเลี้ยงสัตวและการบุกรุกพื้นที่ปา
เนือ่ งจากขาวโพดเลีย้ งสัตวเปนพืชทีใ่ ชนา้ํ นอย มีความทนทานกับสภาพภูมอิ ากาศ ประกอบกับความตองการ
ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวมากขึ้น อีกทั้งเปนผลมาจากการประกันรายไดเกษตรกร จูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ทําใหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยเพิ่มเปน 7.54 ลานไร ในป 2556/2557 (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นกวา 9 แสนไร เมื่อเปรียบเทียบ
พื้นที่ปลูกในป 2547/2548 มีพื้นที่ปลูก 3,961,809 ไร และเพิ่มขึ้นเปน 4,340,608 ไร ในป 2557/2558 (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) จังหวัดนานเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุดในภาคเหนือตอนบน
โดยในชวง 10 ปที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในจังหวัดนานไดขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วถึงเกือบ 3 เทา
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2548-2552 และในป พ.ศ. 2557 จังหวัดนานมีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 803,050 ไร
(ประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทย) (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)
ในขณะเดียวกันก็พบวาในชวงเวลาดังกลาว ปาไมในจังหวัดนานถูกทําลายไปอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2556 เหลือพืน้ ที่
ปาไมเพียง 4.65 ลานไร (รอยละ 61 ของพื้นที่จังหวัด) เทานั้น (กรมปาไม, 2557)
ปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมานานหลายป และปญหานั้นยังคง
ไมไดรบั การแกไขอยางถูกตอง ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุวา ดวยสภาพภูมปิ ระเทศของภาคเหนือสวนใหญเปน
แองกระทะลอมรอบดวยภูเขาสูง และในชวงหนาหนาวอากาศแหง ความกดอากาศสูงทําใหอากาศปด ฝุนละออง
หมอกควันไมฟุงกระจาย และสามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนาน โดยพื้นที่รอยละ 37 ซึ่งเปนพื้นที่ปาสงวน
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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แหงชาติและพื้นที่ปาอนุรักษ มีสาเหตุจากการเผาเนื่องจากความตองเพิ่มพื้นที่ทํากิน โดยมีปจจัยมาจากการเพิ่ม
ประชากรและการขยายตัวอยางรวดเร็วของการปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว เพือ่ การเตรียมพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูก นอกจากนี้
ยังเปนการเผาเพื่อลาสัตว/หาของปา การเผาพื้นที่รอบปาและลาดเขาสูพื้นที่ปา สวนพื้นที่เกษตรนอกปามีสัดสวน
ในการถูกเผา รอยละ 8 โดยเกิดจากเกษตรกรเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูก จากรายงานสถานการณมลพิษ
ของประเทศไทยป 2557 ระบุวา สถานการณมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ชวงวันที่ 1 มกราคม30 เมษายน 2557 พบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กวา 10 ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน 47 วัน จุดความรอนสะสม
12,047 จุด และจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมการเผาและลดปริมาณฝุนละอองในภาคเหนือใหอยูใน
เกณฑมาตรฐานโดยเร็วที่สุด ผลคือสามารถลดระดับความรุนแรงของสถานการณหมอกควันลง และตั้งแตวันที่
10 เมษายน 2558 ปริมาณฝุนละอองไดกลับเขาสูเกณฑมาตรฐานตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน มีฝุนละอองสูงเกินเกณฑ
มาตรฐาน 42 วัน ลดลงจาก ป พ.ศ. 2557 (48 วัน) โดยเฉพาะจังหวัดแพรและนาน แมวา ปริมาณฝุน ละอองทีต่ รวจพบ
หลายจังหวัดสูงกวาปที่ผานมา แตโดยภาพรวมถือวาปญหาฝุนละอองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีแนวโนมดีขึ้น
4. ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการลักลอบปลูกฝน
ดานพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีสถานการณการลักลอบปลูกฝนเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ปลูก
ในแตละปมีไมมากนักสามารถควบคุมปญหาได ในแตละปสามารถดําเนินการตัดฟนทําลายตนฝนไดมากกวา
รอยละ 95 ผลผลิตทีไ่ ดสว นใหญเหลือเพียงใชเสพในพืน้ ทีเ่ ทานัน้ แมวา ผลผลิตทีไ่ ดจะไมสง ผลตอสถานการณยาเสพติด
ภายในประเทศ แตตองมีการเฝาระวังและปองปรามในพื้นที่เดิมที่มีการปลูก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทุรกันดารยากตอ
การเขาถึงของเจาหนาที่ ไดแก อําเภออมกอย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
และอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีโอกาสลักลอบปลูกเพิ่มขึ้น ปญหาฝนมีลักษณะซับซอนและเกี่ยวของกับ
ปญหาดานอื่นๆ ของประเทศดวย (แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562)
5. การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ํา เพราะความตองการใชน้ําในภาพรวมมีปริมาณมากกวาศักยภาพ
การเก็บกักน้ํา การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากพื้นที่ไมเหมาะสม สวนใหญเปนพื้นที่
อยูอ าศัยและพืน้ ทีก่ ารเกษตรถูกปดลอมดวยปาอนุรกั ษ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและระเบียบขอกฎหมาย
ตางๆ อีกทั้งประชาชนบนพื้นที่สูงขาดความรูและทักษะในการบริหารจัดการน้ํา จึงทําใหการใชน้ําที่ผานมาไมมี
ประสิทธิภาพ สําหรับพืน้ ทีส่ งู โดยสวนใหญอาศัยน้าํ ประปาภูเขา/ประปาหมูบ า นและน้าํ ฝนเปนหลัก โดยครัวเรือนในพืน้ ที่
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มากกวารอยละ 30 มีปญหาขาดแคลนแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะฤดูแลง ซึ่งสงผลใหไมสามารถเพาะปลูกผลผลิตเกษตรไดตลอดป และขาดแคลนรายได
ในฤดูแลง
ในป 2557 ภาคเหนือมีปริมาณฝนนอยกวาคาเฉลี่ยและนอยกวาทุกป ยกเวนป 2552 ภาคเหนือ
มีฝนตกนอยมาก จนสงผลใหเกิดภัยแลงรุนแรง ในป 2553 และในป 2557 ปริมาณน้ํากักเก็บคงเหลือในแตละ
ภาคมีอยูคอนขางนอย สําหรับเขื่อนภูมิพล สถานการณอยูในภาวะน้ํานอยวิกฤต ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
ซึ่งเปนวันสิ้นสุดฤดูแลง มีปริมาณน้ําคงเหลือเพียง 5,241 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 39 ของความจุอาง
และมีน้ําใชการไดจริงเพียง 1,411 ลานลูกบาศกเมตร สวนเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ําเหลือ 4,794 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 50 ของความจุอาง มีน้ําใชการไดจริง 1,944 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในเกณฑน้ําคอนขางนอย
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน), 2557)
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6. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พื้นที่ปาตนน้ํามีความสําคัญตอการเก็บรักษาความชุมชื้น การดูดซับน้ํา การชะลอน้ํา เปนแหลงระบบนิเวศ
ทีส่ าํ คัญของพืน้ ทีต่ น น้าํ การบุกรุกเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนทดี่ นิ บริเวณพืน้ ทีป่ า ใหเปนพืน้ ทีเ่ กษตรและชุมชนเปน
ปญหาสําคัญ ภาคเหนือมีปญหานี้รุนแรงสูงสุด โดยเฉพาะในลุมน้ํานาน ปาสัก สาละวิน เปนตน ซึ่งเปนเปนพื้นที่
ลุมน้ําชั้น 1 และเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ ในสวนการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อขยายที่ทํากินและพื้นที่
อยูอาศัยนั้น เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําชั้น 2 และ 3 ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาไม พื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบ
ป พ.ศ. 2557 พื้นที่ปาไมของไทย (ตามกฎหมาย) มีประมาณ 132 ลานไร โดยจากสํารวจพบพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
รวมทั้งพื้นที่ปาอนุรักษที่ถูกใชประโยชนอื่นๆ มี 20 ลานไร จากการบุกรุกและการเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาตนน้ํา
เกิดการเปลีย่ นแปลงปริมาณน้าํ ทา มีผลตอทัง้ การเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้าํ นอกจากนีย้ งั รวมถึงเกิดการชะลาง
และการพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรที่สูงชันหรือเปนภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดการนําไปใชประโยชนที่เกิดจากการชะลาง
พังทลายของดินตามธรรมชาติและทีม่ คี นเกีย่ วของ คือ การเปลีย่ นแปลงระบบธรรมชาติของพืน้ ที่ การบุกรุกทําลายปา
ปริมาณฝนทีต่ กมากและรุนแรงผิดปกติเปนปจจัยเรงใหเกิดการชะลางพังทลาย ผลเสียหายทีต่ ามมา คือ ความอุดมสมบูรณ
ของดินลดลง โครงสรางของดินถูกทําลาย ดินเก็บกักน้ําไวใหพืชใชไดนอย ผลผลิตลดลง อีกทั้งการชะลางพังทลาย
ของดินจะมีผลกับตะกอนในลําน้ําและอางเก็บน้ํา ลําน้ําตื้นเขิน สัญจรทางน้ําไมได (กรมทรัพยากรน้ํา, 2558)
นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถกี ารดํารงชีวติ ของคนไทย ทัง้ อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความเสียหาย
นับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท และสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกป
และชุมชนบนพื้นที่สูงยังมีปญหาดานมลภาวะอื่นๆ เชน ขยะและน้ําเสียจากชุมชน การใชสารเคมีทําใหมีผลกระทบ
ตอดินและน้ํา ฯลฯ

2.4 ประเด็นทาทาย
จากการวิเคราะหสถานการณแวดลอมภายในที่เกี่ยวของกับพื้นที่สูง สภาพปญหาที่ยังมีอยูบนพื้นที่สูง และ
การวิเคราะหสถานการณตางๆ นํามาสูประเด็นทาทายสําหรับการพัฒนาพื้นที่สูง ดังนี้
1. ความแปรปรวนของภูมิอากาศสงผลกระทบตอการปรับตัว หรือผลผลิตของการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
โดยความแปรปรวนของลมฟาอากาศที่ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตการเกษตร ไดแก ภาวะแลงจากฝนทิ้งชวง
หรือน้ําทวม อุณหภูมิสูงเกินหรือต่ําเกินไป ในชวงเวลาอันตราย ทองฟามีเมฆปกคลุมมากขึ้น ใบพืชไดรับแสงนอยลง
การเปลี่ยนแปลงในระบบขับเคลื่อนภูมิอากาศเฉพาะทองถิ่น เชน ลมมรสุม ปรากฏการณเอ็นโซ (ENSO-El Niño
Southern Oscillation) การเกิดลมพายุ ไตฝุน ไซโคลน ฯลฯ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดเดิม การขยาย
เขตระบาดชนิดใหม ซึง่ ผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอระบบเกษตรไทย ทําใหผลผลิตเสีย่ งตอความเสียหาย จากนีไ้ ปถึง
พ.ศ. 2580 โลกรอนจะรุนแรงขึ้น หลัง พ.ศ. 2580 บางสวนของระบบเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก การเกษตร
บนพื้นที่สูง และการทํานาอาศัยน้ําฝน โดยการเกษตรในที่สูงจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบนพื้นที่สูงเร็วกวาในพื้นราบ และ
มีผลกระทบตอความมัน่ คงทางอาหารของประชาชนในทองถิน่ การสูญพันธุใ นแหลงทรัพยากรและพันธุกรรมพืชเกษตร
สําคัญหลากหลายชนิดรวมทั้งขาว (เบญจวรรณ ฤกษเกษม, 2555) ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่สูง ควรเนนการวิจัยและ
พัฒนาปรับปรุงพันธุพ ชื บนพืน้ ทีส่ งู ใหเหมาะสม เพือ่ ใหพนั ธุพ ชื มีการทนแลงหรือการปลูกพืชทีใ่ ชนา้ํ นอย การคัดเลือก
พันธุพืชทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะทางโภชนาการพิเศษสูงเพื่อสรางเปนพืชเศรษฐกิจทองถิ่น การศึกษาการจัดการ
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ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป เชน ระบบการปลูกที่ประหยัดน้ํา การปลูกพืชในโรงเรือน การจัดทํา
ระบบกักเก็บน้ํา (Water harvest) สําหรับการใชประโยชนในไรนาเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นที่สูงภายใตภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศ รวมถึงแนวทางการปรับตัวของชุมชนในการลดความเสี่ยง
จากผลกระทบดังกลาวขางตน
2. การเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาทางการคาและการรวมกลุมทางการคา มีผลกระทบตอการแขงขัน
ดานราคา คุณภาพ และมาตรฐานของผลผลิตบนพื้นที่สูง การเปดเขตการคาเสรีและการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีผลกระทบตอการแขงขันดานราคาและคุณภาพของผลผลิต รวมถึงชนิดของพืชทีป่ ลูกบนพืน้ ทีส่ งู การจัดทํา
เขตการคาเสรีกับประเทศในอาเซียนและนอกประชาคมอาเซียน มีผลตอการปรับลดอัตราภาษีในกลุมผักและผลไม
หลายชนิด ใหเปนศูนยหรือเกือบเปนศูนย พรอมกับเปนอัตราเรงใหเกิดการแขงขันทางการคาและนําไปสูการพัฒนา
กฎระเบียบและมาตรการดานสุขอนามัยของประเทศผูนําเขาสินคาผักและผลไม ซึ่งผูสงออกจะตองถือปฏิบัติ
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการสงออกสินคาพืชผักและผลไม ครอบคลุมถึงระบบการผลิตภายใตมาตรฐาน GAP และ
ระบบการบรรจุและแปรรูปมาตรฐาน GMP และ HACCP เปนฐานสําคัญ ในขณะเดียวกัน การรวมกันของอาเซียน
เปนประชาคมเศรษฐกิจ โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน และมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี ทําใหสินคาสําคัญบนพื้นที่สูงมีคูแขงขัน และสภาพการแขงขันในตลาดเพิ่มขึ้น เชน
กาแฟ ผักและผลไมหลายชนิด ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบทั้งดานการผลิต โดยเฉพาะพืชสําคัญ
บนพื้นที่สูงที่อาจจะมีขอไดเปรียบหรือเสียเปรียบ เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญเพื่อนําไปใชกําหนดนโยบายและ
กลยุทธการพัฒนาทีเ่ หมาะสมตอการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาดานคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต/
ผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
3. การเปลี่ยนแปลง Product variety และความตองการอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพ สงผลตอ
การเปลีย่ นแปลงระบบการผลิตพืชบนพืน้ ทีส่ งู เนือ่ งจากปจจุบนั ผูบ ริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเห็นไดจาก
การขยายตัวของพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียของโลกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 30 ลานไร ในชวงระหวางป พ.ศ. 2557-2558
ใน 172 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่เกษตรอินทรียรวมกันกวา 273.125 ลานไร โดยประเทศออสเตรเลีย ยังเปนผูนําใน
ดานพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย ในสวนของตลาดออรแกนิก ในป 2557 มีมูลคาสูงกวา 60,000 ลานเหรียญยูโร
(ราว 2,363,256 ลานบาท) โดยตลาดใหญที่สุดอยูที่สหรัฐ รองลงมาคือ ตลาดออรแกนิคในเยอรมัน ฝรั่งเศส และจีน
สําหรับประเทศไทยพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
213,183.68 ไร ในป พ.ศ. 2556 เปน 235,523.35 ไร ในป พ.ศ. 2557 (เพิม่ ขึน้ รอยละ 9.48) และตลาดสินคาออรแกนิก
ในป พ.ศ. 2557 มีมูลคารวม 2,331.55 ลานบาท โดยรอยละ 77.9 เปนตลาดตางประเทศ และรอยละ 22.06
เปนตลาดในประเทศ โดยชองทางตลาดออรแกนิกในประเทศที่ใหญที่สุด คือ โมเดิรนเทรด (รอยละ 59.48) รองลงมา
คือรานกรีน (รอยละ 29.47) และรานอาหาร (รอยละ 5.85) (กรีนเนท, 2558) นอกจากนี้ผลิตภัณฑตางๆ มีความ
หลากหลายมากขึ้นเพื่อสนองตอความตองการของผูบริโภค ชุมชนบนพื้นที่สูงจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนการผลิตพืช
บนพื้นที่สูงเขาสูระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและการพัฒนาชองทางการตลาดสูตลาดระดับบนมากขึ้น
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4. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคมสูงวัย สงผลกระทบตอภาระพึ่งพิงของ
ประชากรและการขาดแคลนแรงงานบนพื้นที่สูง โดยภาคเหนือกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหภาระพึ่งพิงสูงขึ้น
ความสํ า เร็ จ ของการวางแผนครอบครั ว และการพั ฒ นาด า นสาธารณสุ ข ส ง ผลให สั ด ส ว นของประชากรสู ง อายุ
(อายุ 60 ปขน้ึ ไป) ของภาคเหนือ มีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ จากรอยละ 12.2 ในป พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 13.0 ในป พ.ศ. 2552
และประมาณการวาจะเทากับรอยละ 20.2 ในป พ.ศ. 2563 อัตราการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือ
เร็วกวาอัตราของประเทศ (สัดสวนประชากรสูงอายุของประเทศในป 2549 เทากับรอยละ 10.5 เพิม่ เปนรอยละ 11.48
ในป พ.ศ. 2552 และ 17.51 ในป พ.ศ. 2563) สงผลกระทบตอภาระพึง่ พิงของประชากรจะทําใหเกิดขาดแคลนประชากร
วัยแรงงาน และเปนภาระดานสวัสดิการสังคมสําหรับการดูแลผูส งู อายุ (สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1, 2556) ดังนั้น ชุมชนบนพื้นที่สูงตองมีการปรับตัวและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับอัตราการพึ่งพิง
ของผูสูงอายุและการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรบนพื้นที่สูงที่เพิ่มสูงขึ้น เชน การพัฒนาศักยภาพของแรงงาน
ใหองคความรูในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาอาชีพทางเลือกใหมที่ใชแรงงานและทรัพยากรนอย เปนตน
5. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง
จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหชุมชนเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เชน
การติดตอประสานงานดานการตลาด ราคาสินคา ความตองการของผูบริโภค องคความรูดานการผลิตและการตลาด
การซือ้ ขายและการโฆษณาประชาสัมพันธผา นทางอินเทอรเน็ต เปนตน รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยีดา นการผลิตเกษตร
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็สงผลกระทบเชิงลบตอดานสังคมและวัฒนธรรมตามมา เชน การบริโภค
นิ ย มใช สิ น ค า ฟุ ม เฟ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น การนํ า วั ฒ นธรรมสมั ย ใหม เข า สู ชุ ม ชนทํ า ให วิ ถี ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
เชน วัฒนธรรมการแตงกาย เปนตน
6. การเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติสง ผลตอการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นที่สูง สถาบันตองมีแนวทางการแกไขปญหาที่ชัดเจนและสามารถนําไปใชไดจริง เชน ปญหาขาวโพดเลี้ยงสัตว
การเผาปา การพัฒนาระบบอนุรักษดินและน้ํา การดูแลสิ่งแวดลอมหรือปาตนน้ํา รวมทั้งการลดการยายถิ่น ซึ่งเปน
ประเด็นทาทายทีส่ ถาบันตองแกไขปญหาทัง้ ในดานการบริหารจัดการและการจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
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2.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของพื้นที่สูง
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของพื้นที่สูง ปญหาที่ยังมีอยู ประเด็น
ทาทายและเงื่อนไขการพัฒนา รวมทั้งการบริหารจัดการของสถาบันในการพัฒนาพื้นที่สูง สามารถวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีองคความรูโ ครงการหลวงดานงานวิจยั และการพัฒนา
พื้นที่สูงที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสรางรายได
ใหแกเกษตรกร
2. พื้นที่สูงมีความหลากหลายทางสภาพภูมิสังคม
ทําใหมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีเอกลักษณ
3. มีระบบความเชื่อมโยงงานวิจัยและงานพัฒนากับ
มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยี
ของโครงการหลวงไปทดสอบ และปรับใชใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่สูงอื่น
4. มีอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวงและสถาบัน
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของประเทศและภาครัฐ เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ทั้งดานการพัฒนาระบบเกษตรเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยี
การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร และการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
2. การบูรณาการกับหนวยงานภายนอก ที่มีเปาหมาย
การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ
3. มีเครือขายแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันจาก
ตางประเทศ สรางโอกาสการพัฒนาดานงานวิจัย
และการพัฒนาความรูใหมๆ ทั้งในและตางประเทศ
4. กระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย
และอาหารสุขภาพกวางขวางขึ้น ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
5. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอ
การพัฒนาบนพื้นที่สูง เชน การเขาถึงขอมูลขาวสาร
และองคความรูตางๆ ของชุมชน
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จุดออน (Weaknesses)
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจาก
การใชประโยชนที่ดินไมสมดุลกับสิ่งแวดลอม
2. ชุมชนบนพื้นที่สูงยังมีฐานะยากจน ขาดอาชีพ
ที่มั่นคง และความมั่นคงดานอาหาร
3. การบริหารจัดการของสถาบันยังตองพัฒนา
ระบบงานที่เชื่อมโยงใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน และเอื้อตอการพัฒนาพื้นที่สูง

อุปสรรค (Threats)
1. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอาจสง
ผลกระทบตอการเกษตรบนพื้นที่สูงและ
การดําเนินงานของอุทยานฯ
2. การเปดตลาดการคาเสรีสงผลใหเกิดการแขงขัน
กับสินคาเกษตรบนพื้นที่สูงมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคม
ผูสูงอายุสงผลตอภาระการพึ่งพิงและการขาดแคลน
แรงงานบนพื้นที่สูง
4. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางธรรมชาติสงผล
ตอการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นที่สูง
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จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูง นํามาจัดทํากลยุทธการพัฒนา
ทั้งกลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ (TOWS Matrix) ไดดังนี้
SO (กลยุทธเชิงรุก)
1. การสนับสนุนและเชื่อมโยงชุมชนเพื่อเรียนรูองคความรู
จากศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง และสงเสริมการพัฒนาชุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู บนฐานความรูข องโครงการหลวง ผลงานวิจยั
และภูมิปญญาทองถิ่นใหสมดุลทุกมิติและยั่งยืน
2. การพัฒนาเครือขายการแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ เชือ่ มโยง
กับชุมชน และพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงใหเปนเครือขายการเรียนรูใ นระดับชุมชน
เพื่อเสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ
พึ่งตนเองได ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน
3. การสนับสนุนการพัฒนาและสรางเครือขายการเรียนรู
กับตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
ST (กลยุทธเชิงปองกัน)
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต
และผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
2. การสนับสนุนใหเกิดชองทางการตลาด
การขนสงสินคาของชุมชนอยางครบวงจร
3. การสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนางานของโครงการหลวง
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและสรางนวัตกรรมใหม
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
4. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงจําหนาย
และแสดงผลิตภัณฑ เปนศูนยกลางดานการเรียนรู
งานวิจัย และการทองเที่ยวของโครงการหลวง
และสถาบัน

WO (กลยุทธเชิงแกไข)
1. การพัฒนาบุคลากร (training development)
เปนสังคมแหงการเรียนรู เปนองคการที่มีการพัฒนา
ดวยตนเองไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ ความรู
และความมั่นคงขององคกร
2. การพัฒนาระบบงานทีเ่ ชือ่ มโยงอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งดานการวางแผน
ยุทธศาสตร การวางแผนพัฒนาบุคลากร การกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
ที่นําไปสูผลลัพธการดําเนินงานขององคกร
3. การพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและ
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหารในการ
วางแผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
WT (กลยุทธเชิงรับ)
1. การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
เสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร และการวิจัย
เพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. การศึกษา รวบรวม ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทัง้ การสรางนวัตกรรมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่นบนพื้นที่สูง
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
4. การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง โดยการศึกษา
วิจัยระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ความสัมพันธภายในระบบทีเ่ หมาะสมกับบริบทพืน้ ที่
5. การวิจัยดานสังคม ดานการตลาด และการวิจัย
เชิงนโยบาย เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงหรือ
ผลกระทบในดานตางๆ ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง
6. การปรับระบบการทํางานของสถาบันใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และมีกลไก
ในการขับเคลื่อนการทํางานทีด่ ี รวมทัง้ การเตรียม
ความพรอมในการถายโอนภารกิจที่ชัดเจน
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2.6 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะตอไป
การพัฒนาพื้นที่สูงในระยะตอไป นอกจากตองแกไขปญหาที่ยังมีอยูของชุมชนบนพื้นที่สูง ชุมชนยังตอง
ปรับตัวกับเงื่อนไขใหมทั้งดานภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งสงผลกระทบเชิงลบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน้ําและขาดความมั่นคงดานอาหาร ภาวะสังคมของผูสูงอายุ และการไหลออก
ของแรงงานเยาวชนจากภาคเกษตร และการเคลื่อนยายของคนพื้นราบสูพื้นที่สูง ภาวะการขาดแคลนพลังงาน
และความต อ งการพื้ น ที่ เ พื่ อ ผลิ ต พื ช พลั ง งาน และบริ บ ทของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ พื้ น ที่ สู ง
แนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1. การสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนางานของโครงการหลวง ตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และสรางนวัตกรรมใหม
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
1) การวิ จั ย สนั บ สนุ น งานโครงการหลวง โดยมุ ง เน น งานวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพผลผลิ ต
เสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร และการวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยเนน
การวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่นบนพื้นที่สูง ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
3) การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง โดยการศึกษาวิจัยระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
ความสัมพันธภายในระบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของนักพัฒนาและเกษตรกร และการวิจัย
เพื่อเสริมสรางและแกไขปญหาของชุมชนบนฐานของทุนทองถิ่น ตลอดจนการนําองคความรูจากโครงการหลวง
ไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
4) การวิจัยดานสังคม ดานการตลาด และการวิจัยเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสนับสนุน
การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม และรองรับการเปลีย่ นแปลง
หรือผลกระทบในดานตางๆ ทีม่ ตี อ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ตลอดจนการบริหารจัดการองคความรูแ ละทรัพยสนิ ทางปญญา
จากงานวิจัย เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง และนําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่นให
เกิดประโยชนอยางกวางขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง
1) การสรางความเขาใจและความไววางใจแกชมุ ชน และใชหลักการตามแนวทางโครงการหลวงในการแกไข
ปญหา
2) การสนับสนุนและเชื่อมโยงชุมชนเพื่อเรียนรูองคความรูจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง และสงเสริมการ
พัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู บนฐานความรูข องโครงการหลวง ผลงานวิจยั และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใหสมดุลทุกมิตแิ ละยัง่ ยืน
โดยการประสานงานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและสถาบัน
การศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน
3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการใชประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดชองทางการตลาด
การขนสงสินคาของชุมชนอยางครบวงจร
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4) พั ฒ นาเครื อ ข า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชน และพั ฒ นาโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่
แบบโครงการเปนเครือขายการเรียนรูระดับชุมชน เพื่อเสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
5) การสรางเครือขายการถายทอดองคความรูโครงการหลวง โดยมีความรวมมือในลักษณะของหุนสวน
การปฏิบัติงาน (partnership) และมีระบบการถายโอนภารกิจและการรับพื้นที่ใหม รวมถึงการพัฒนาระบบเครือขาย
การเรียนรูหลังการถายโอนภารกิจ
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว และสรางรายไดที่สามารถ
บริหารจัดการตนเองได
1) การรวบรวมและเชื่อมโยงองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและโครงการหลวง
2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวงและสถาบัน
3) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม
4) การสรางรายไดเพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษสามารถบริหารจัดการตนเองได
5) การสรางเครือขายความรวมมือและสรางพันธมิตรกับภาครัฐและเอกชน ในการใชประโยชนพื้นที่
ภายในอุทยาน และการสงเสริมภาพลักษณองคกร
4. การพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีการพัฒนาบนพื้นฐานความรูนําไปสูองคกรที่มี
ประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองคกร โดยเนนการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน
2) การพัฒนาบุคลากร (training development) เปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนาจากภายในของตนเอง
self-sustainable, self-learning เปนองคการที่มีการพัฒนาดวยตนเองไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ
3) การพัฒนาระบบงานที่เชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุงเนนการพัฒนา
ระบบงานในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานและผลงานทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ดานการวางแผนยุทธศาสตร การวางแผน
พัฒนาบุคลากร การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลที่นําไปสูผลลัพธการดําเนินงาน
ขององคกร
4) การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเชื่ อ มโยงและ
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหาร ในการวางแผนการ
ดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
5) การสนับสนุนการพัฒนาและสรางเครือขายการเรียนรูกับตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

สวนที่ 3

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

(องคการมหาชน)

3.1 ปรัชญาองคกร
การสรางความยั่งยืนใหโครงการหลวงเปนองคกรที่เปนผูนําทางการวิจัยและพัฒนา และเปนแหลงองคความรู
ดานการพัฒนาพื้นที่สูงของภูมิภาค

3.2 หลักการดําเนินงาน
1. พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทานแดโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชน และเปนรายไดใหกับเขาเอง
จุ ด ประสงค อ ย า งหนึ่ ง คื อ มนุ ษ ยธรรม หมายถึ ง ให ผู ที่ อ ยู ใ นถิ่ น ทุ ร กั น ดารสามารถมี ค วามรู แ ละพยุ ง ตั ว
มีความเจริญได อีกอยางหนึ่งเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวย เพราะเปนปญหาใหญ คือปญหาเรื่อง
ยาเสพติด ถาชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบางเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือฝน ทําใหนโยบายการระงับ
การปราบปรามการปลูกฝนและคาฝนไดผลดี อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รูเปน
ผูท าํ การเพาะปลูกโดยวิธที จี่ ะทําใหบา นเมืองของเราสูห ายนะได ทีถ่ างปาและปลูกโดยวิธไี มถกู ตอง ถาพวกเรา
ทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี อยูดี กินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ ถาสามารถทํา
โครงการนี้สําเร็จ ใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลงและสนับสนุนนโยบาย จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชน
ตอไป และยั่งยืนมาก”
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2. พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระราชทานในพิธปี ด การสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524 ณ สํานักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
“...หากเราทํา ปา 3 อยาง ใหชาวบานเห็นประโยชนและไดใชประโยชน เขาก็จะรักษาประโยชน
เขาจะไมทาํ ลาย และใครมาทําลาย เขาก็ปอ งกัน หมายความวา ชาวบานนัน้ ถาเราใหโอกาสใหเขามีอยูม กี นิ พอสมควร
ก็จะเปนเจาหนาทีป่ า ไมใหเราเปนจํานวนมาก อยางในรองหุบเขาเล็กๆ ทีม่ เี พียง 50 ไร ก็จะเปนหมูบ า นใหชาวเขามาอยู
คําวาชาวบานนีจ้ ะเรียกวาชาวบานก็ได ชาวเขาก็ได ก็เปนชาวบานทัง้ นัน้ เคยไปถามชาวเขาพูดถึงเรือ่ งวาจะทําโครงการ
อะไรๆ เราก็ตองชวยกันรักษานะ เขาบอกวา หมูเฮาก็เปนคนไทยเหมือนกัน ก็หมายความวาเปนชาวบานเหมือนกัน
ชวยกันทํา เขาก็อยากอยูใตกฎหมาย ทํางานที่สุจริต ถาเราทําอะไรที่ดีมีเหตุผล เขาก็จะรักษา ปา 3 อยาง ใหเรา
ถาจะถือวา ปา 3 อยาง นี้ไมใชรักษาตนน้ําลําธารแลว ก็เปนความคิดที่ผิด เพราะวาตนไม จะเปนตนอะไรก็ตาม
มีประโยชนทั้งนั้น ใชประโยชนจากตนไมนั้น และมีประโยชนที่ 4 คือ อนุรักษดินและอนุรักษตนน้ําลําธาร...”
“...แหงใดทีท่ างการยังไมถอื วาเปนเขตทีเ่ พิกถอนปาสงวน และประชาชนเขาไปทํากิน ก็ตอ งมีการควบคุม
อยางเชน โครงการหลวงไปควบคุมใหเขาถือวาเขาทําถูกตองแลว ไมทาํ ลายปาไมเพิม่ เติม หรือไมทาํ ใหเสียหาย
เขามีสิทธิ์ เลยคิดวาควรใหใบแสดงวามี “สิทธิ์ทํากิน” ก็กลายเปน “สทก.” “สิทธิ์ทํากิน” นี้ ถาใหเปนตัวบุคคล
เขาก็เอาไปขาย จึงนึกวาจะตองทําใหเปนของหมูบานหรือกลุมที่หมูบานเปนหมูบานสหกรณ มีหัวหนา มีกรรมการ
แลวก็มีองคการหนวยหนึ่งหนวยใดเขาไปชวย เชน โครงการหลวงหรือปาไมเอง หรือจะเปนกรรมการอยางใด
อยางหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นสําหรับในสวนนั้น รวมกันระหวางกรมปาไม กรมที่ดิน อําเภอ และจังหวัด ใหกําหนดเขตของ
หมูบานนั้นๆ เขตที่ทํากิน รวมทั้งเขตปาไมใชสอยดวย ใหกําหนดอยางนั้น ใหอยูในควบคุม...”
3. ยึดหลักการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 วิสัยทัศน
เปนองคกรทีม่ งุ มัน่ การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

3.4 บริบทการเปลี่ยนแปลง
การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุพันธกิจ ควรคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงและสถานการณตางๆ
ในระยะ 5-10 ปขางหนา ที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งดานการปรับตัวของชุมชนและ
การเปลี่ยนแปลงการใชทรัพยากรบนพื้นที่สูงที่มีอยูอยางจํากัด โดยมีบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนี้
1. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
2. การเปลีย่ นแปลงของความหลากหลายของผลิตภัณฑ (product variety) และความตองการอาหารปลอดภัย
และมีคุณภาพ
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
4. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติ
5. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาทางการคาและการรวมกลุมทางการคา
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3.5 พันธกิจของแผนยุทธศาสตรสถาบันระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงกําหนดพันธกิจหลัก ดังนี้
1. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง และการวิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและ
สรางนวัตกรรมใหมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
2. การพัฒนาบนฐานความรู เพื่อสรางความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การขยายผลองคความรูโครงการหลวงอยางเปนระบบ และการสรางรายไดโดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงกับตลาดและผูบริโภค
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริและโครงการหลวง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนแหลงทองเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ ดานการเกษตรและวัฒนธรรม
และมีรายไดที่สามารถดูแลตัวเองได
4. สนับสนุนและดําเนินการใหมกี ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวง และสินคาในโครงการ
ของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ ดําเนินการใหมกี ารจดทะเบียนสิทธิบตั รเครือ่ งหมายการคา
และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ การสรางเครือขายการเรียนรูและหุนสวนในการพัฒนา
รวมกับภาคสวนตางๆ
5. การพัฒนาองคกรตามแนวทาง TQA (รางวัลคุณภาพแหงชาติ : Thailand Quality Award) ทั้งดานการวิจัย
งานพัฒนา และการเชือ่ มโยงองคความรูโ ครงการหลวงไปสูช มุ ชน รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบธรรมาภิบาล

3.6 เปาหมาย วัตถุประสงค และเปาประสงค
1. เป า หมายสู ง สุ ด คื อ “การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ” โดยการสนั บ สนุ น งานโครงการหลวงและ
นําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่น
2. วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ป พ.ศ. 2560-2564 คือ “ชุมชน
เปาหมายบนพืน้ ทีส่ งู มีคณ
ุ ภาพชีวติ และสิง่ แวดลอมทีด่ ”ี โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูข องโครงการหลวงผสมผสาน
กับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
3. เปาประสงคเชิงผลลัพธของยุทธศาสตร ประกอบดวย
1) ดานเศรษฐกิจ คือ ชุมชนเปาหมายมีความมัน่ คงทางดานอาหารและรายไดทพี่ อเพียงตอการดํารงชีวติ
ตามแนวทางโครงการหลวงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2) ดานสังคม คือ ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดและสามารถบริหาร
จัดการไดอยางยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีสว นรวมและการเรียนรูจ ากการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ในพืน้ ทีเ่ ปาหมายลดการบุกรุกพืน้ ทีป่ า และการฟน ฟู อนุรกั ษ
และจัดการอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน
4) ดานบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการของสถาบันมีประสิทธิภาพและดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
และอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูพ ระราชกรณียกิจ และแหลงทองเทีย่ วดานการเกษตรและความหลากหลาย
ของพรรณไมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
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3.7 พื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่เปาหมายในระยะตอไป
1. สถาบันไดกําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อการถายทอดความรูและการพัฒนาเปน 5 พื้นที่หลัก คือ
พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”
และพื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่ดําเนินงานที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส. ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
การปลูกฝน อยางยัง่ ยืน และไดเพิม่ พืน้ ทีห่ มูบ า นเยีย่ มเยียน (T&V) ครอบคลุมพืน้ ที่ 13 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน พะเยา ลําพูน นาน กําแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก และเลย โดยมีจํานวน
กลุมบาน 1,382 กลุมบาน ประชากร 527,978 คน โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดําเนินงาน ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนกลุมบานของพื้นที่ดําเนินงานสถาบัน
พื้นที่ดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ:

พื้นที่ (แหง)
38
29

จังหวัด
5
10

กลุมบาน
264
396

ประชากร (คน)
183,744
154,859

11

3

126

26,707

-

8

470

129,119

11
89

7
13

126
1,382

33,549
527,978

1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมพื้นที่เยี่ยมเยียน จํานวน 60 กลุมบาน
2. พื้นที่กลุมบานบนพื้นที่สูงของประเทศไทยทั้งหมด 4,148 กลุมบาน

ที่มา: ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตรและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2559
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สัญลักษณ
พื้นที่สูงเกิน 500 เมตร
ขอบเขตลุมน้ํา
โครงการหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน
โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
โครงการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง
อุทยานหลวงราชพฤกษ
ที่ตั้งจังหวัด
N
W

E
s

0 15 30

60

กิโลเมตร

ภาพที่ 1 พื้นที่ดําเนินงานบนพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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2. พื้นที่ดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ มีพื้นที่ 468 ไร 3 งาน 10 ตารางวา (ภาพที่ 2) เปนแหลง
ความรูที่สําคัญในการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแหลงความรูดานพืชสวน
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเปนสถานที่จัดกิจกรรมและนิทรรศการทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่สําคัญของประเทศ โดยมีรายละเอียดพื้นที่
ดําเนินงานและพื้นที่เปาหมายระยะตอไป ดังนี้

ภาพที่ 2 พื้นที่ดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ
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แนวทางการพัฒนา

1. การสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนางานของ
โครงการหลวง ตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
และสรางนวัตกรรมใหมที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมสิ งั คม เพือ่ การนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม
2. การสนั บ สนุ น งานโครงการหลวง และ
การขยายผลไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ
ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปน
แหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว และสราง
รายไดที่สามารถบริหารจัดการตนเองได
4. การพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่มีการพัฒนาบนพื้นฐานความรู
นํ า ไปสู อ งค ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มีความมั่นคง

ประเด็นทาทาย

1. ความแปรปรวนของภูมอิ ากาศสงผลกระทบ
ตอการปรับตัวหรือผลผลิตของการปลูกพืช
บนพื้นที่สูง และการสูญหายของความ
หลากหลายทางชีวภาพและการดําเนินงาน
ของอุทยาน
2. การเป ด เขตการค า เสรี แ ละการเป ด
ประชาคมอาเซียน มีผลกระทบตอการ
แขงขันดานราคาและคุณภาพของผลผลิต
รวมถึ ง ชนิ ด ของพื ช ที่ ป ลู ก บนพื้ น ที่ สู ง
รวมทั้งการปรับตัวของชุมชน
3. การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากร
สูสังคมผูสูงอายุสงผลตอภาระการพึ่งพิง
และการขาดแคลนแรงงาน
4. การเปลี่ยนแปลง product variety และ
ความต อ งการอาหารปลอดภั ย และมี
คุณภาพสงผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตสูเกษตรปลอดภัย
5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมทองถิ่น
6. การเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ส ง ผลต อ การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง

1. ยุทธศาสตรการวิจัย
2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวง
และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
4. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร

ยุทธศาสตรระยะที่ 3

3.8 ความเชื่อมโยงของประเด็นทาทาย แนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร

1. ชุ ม ชนเป า หมายมี ค วามมั่ น คงทางด า น
อาหารและรายได ที่ พ อเพี ย งต อ การ
ดํ า รงชี วิ ต ตามแนวทางโครงการหลวง
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2. ชุมชนเปาหมายบนพืน้ ทีส่ งู มีความเขมแข็ง
สามารถพึง่ พาตนเองไดและสามารถบริหาร
จัดการไดอยางยั่งยืน โดยกระบวนการ
มีสว นรวมและการเรียนรูจ ากการสนับสนุน
งานโครงการหลวงและพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวง
3. ลดการบุกรุกพืน้ ทีป่ า และการฟน ฟู อนุรกั ษ
และจัดการอยางยั่งยืน โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน
4. การบริหารจัดการของสถาบันมีประสิทธิภาพ
และดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
5. อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
พระราชกรณียกิจ และแหลงทองเที่ยว
ดานการเกษตร และความหลากหลาย
ของพรรณไมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน

เปาประสงค

3.9 ความสอดคลองกับนโยบาย แผนพัฒนา และแผนแมบทที่เกี่ยวของ
ของยุทธศาสตรของสถาบัน ระยะที่ 3
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2558-2577)

1. การพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร
2. การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

1. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2. ยุ ท ธศาสตร ด า นการสร า งโอกาสความเสมอภาคและเท า เที ย มกั น
ทางสังคม
3. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบัน
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1. วัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน (8 ขอ)
2. พันธกิจของสถาบัน (6 ขอ)

แผนแมบท/มติ ครม. ที่สําคัญ

1. แผนแมบทโครงการหลวง (พ.ศ. 2560-2564)
2. แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(พ.ศ. 2560-2564)
3. แผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”
(พ.ศ. 2560-2564)
4. แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหา
พื้นที่ปลูกฝน (พ.ศ. 2557-2561)
5. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นที่สูง ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2553-2562)
6. แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(พ.ศ. 2558-2593)

ยุทธศาสตรสถาบันระยะที่ 3

1. เป า หมาย “การพั ฒ นาที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ” โดยการสนั บ สนุ น งาน
โครงการหลวงและขยายผลองคความรูโครงการหลวง
2. วัตถุประสงค “ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงและยั่งยืน”
โดยอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู ข องโครงการหลวงผสมผสานกั บ
ภูมิปญญาทองถิ่น ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
3. ยุทธศาสตรสถาบัน 4 ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการวิจัย
2) ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
4) ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

3.10 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
วิสัยทัศน “เปนองคกรที่มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน”
มิติที่ 1
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

มิติที่ 2
คุณภาพการใหบริการ
(Customer Satisfaction)

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(Internal)

มิติที่ 4
การพัฒนาองคกร
(Learning and Growth)

โครงการหลวง
เปนศูนยการความรู
(Knowledge Center)
ของการพัฒนาพื้นที่สูง

ชุมชนไดรับการพัฒนา
บนพื้นฐานความรูและ
อยูรวมกับสิ่งแวดลอม
ไดอยางยั่งยืน

อุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรู
พระราชกรณียกิจและ
แหลงทองเที่ยว
ดานการเกษตร และ
ความหลากหลายของ
พรรณไมที่มีคุณภาพ
อยางยั่งยืน

สงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานวิจัยให
เกิดประโยชนตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ของโครงการหลวง
และคุณภาพการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

พัฒนาระบบปฏิบัติงานของ
อุทยานหลวงใหมีคุณภาพ
และบริการที่ประทับใจ

พัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สูง
ของประเทศ

พัฒนาคุณภาพระบบการปฏิบัติงาน
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
และมีความมั่นคง

การพัฒนาองคกรตามแนวทาง TQA
การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน
องคการแหงการเรียนรู
และระบบธรรมาภิบาล

พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรูเพื่อการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
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3.11 รายละเอียดยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
เพื่อใหภารกิจของสถาบันเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน และสอดคลองแนวพระราชดําริ นโยบาย
และแผนพัฒนาตางๆ ของรัฐ ซึ่งเนนความสมดุลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง
ตางๆ ของประเทศ รวมทั้งปรับทิศทางการดําเนินงานใหสอดรับตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน และสามารถ
บริหารงานและดูแลองคกรไดอยางมั่นคง จึงไดกําหนดขอเสนอยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการวิจัย
2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
4. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
โดยรายละเอียดในรายยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการวิจัย
1. เปาประสงค
มุงสรางองคความรูและนวัตกรรม รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และ
กอใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยในการพัฒนาพื้นที่สูงในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนองคความรูในการเพิ่มผลผลิต
เรื่อง
และคุณภาพของผลผลิตเกษตร
2. จํานวนองคความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การรวบรวม อนุรกั ษ วิจยั และพัฒนาตอยอด
เรื่อง
เพื่อสรางประโยชนตอเศรษฐกิจชุมชน
3. จํานวนผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช
ผลิตภัณฑ
ประโยชนในระดับชุมชน/เชิงพาณิชย
เรื่อง/
4. จํานวนองคความรูในการฟนฟูความ
เทคโนโลยี
อุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง
5. ชุมชนหรือพื้นที่ตนแบบดานระบบเกษตร
นิเวศพื้นที่สูงและ/หรือการอยูอาศัยรวมกับ
ชุมชน/พื้นที่
ปาไมไดอยางยั่งยืนในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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คาเปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564 รวม
6

6

6

6

6

30

2

2

2

2

2

10

6

2

5

2

5

20

-

-

1

1

-

2

-

2

4

3

-

9
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564 รวม

6. จํานวนโครงการวิจัย/เครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับ
เครือขาย/
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ
โครงการวิจัย
ที่มีแผนปฏิบัติการรวมกัน
7. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพยสิน
เรือ่ ง
≥10
ทางปญญา

1

1

1

1

4

≥10

≥10

≥10

≥10

≥50

3. แนวทางการวิจัยที่สําคัญ
1) การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
เสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร และการวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
โดยเนนการวิจยั เพือ่ ศึกษา รวบรวม ฟน ฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่นบนพื้นที่สูง ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
3) การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง โดยการศึกษาวิจัยระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และความสัมพันธภายในระบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของนักพัฒนาและเกษตรกรและการวิจัย
เพื่อเสริมสรางและแกไขปญหาของชุมชนบนฐานของทุนทองถิ่น ตลอดจนการนําองคความรูจากโครงการหลวง
ไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
4) การวิจัยดานสังคม ดานการตลาด และการวิจัยเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสนับสนุน
การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม และรองรับการเปลีย่ นแปลง
หรือผลกระทบที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนการบริหารจัดการองคความรูและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย
เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
4. แผนงาน ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร มุงเนนการสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อตอยอดองคความรูจากโครงการหลวง โดยเฉพาะองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตพืชและสัตว
ใหผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ้น ประกอบดวย การวิจัยการปลูกขาวเพื่อลดผลกระทบภาวะโลกรอนบนพื้นที่สูง การวิจัย
และพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพ การวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปลูกพืช/เลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูง การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง
เพื่อผสมเกสรและสรางรายไดแกชุมชนบนพื้นที่สูง และการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
พืชสําคัญของโครงการหลวง
2) แผนงานการวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการวิจัยเพื่อ
การอนุรกั ษและฟน ฟูพชื ทองถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ เปนแหลงอาหารของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู การศึกษา
การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพือ่ เปนชุมชนคารบอนต่าํ และยัง่ ยืน การศึกษาฟน ฟูความอุดมสมบูรณของสิง่ แวดลอม
ในระดับชุมชนบนพื้นที่สูง การศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน และการศึกษา
ชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่โครงการหลวง
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3) แผนงานการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู เนนการศึกษารวบรวมและตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จากพืชสมุนไพรและยาพืน้ บาน การวิจยั และ
พัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑสาํ หรับการปลูกพืชเพือ่ ลดสารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู และการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ
ตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
4) แผนงานการวิจยั ระบบเกษตรนิเวศพืน้ ทีส่ งู และการทดสอบองคความรูโ ครงการหลวง เนนการศึกษา
วิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงที่มีความเหมาะสมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และโครงการทดสอบ
เทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืช/เลี้ยงสัตวที่สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่สูง
5) แผนงานการวิจยั เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม เพือ่ สนับสนุน
การกําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานบนพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม และรองรับการเปลีย่ นแปลง
หรือผลกระทบในดานตางๆ ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง ประกอบดวย การทดสอบตัวชี้วัดชุมชนตนแบบเพื่อใหคน
อยูอ าศัยรวมกับปาไมไดอยางยัง่ ยืนในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง การศึกษากระบวนการพัฒนาองคกร
ชุมชนบนพื้นที่สูง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรบนพื้นที่สูง สภาวะตลาดสินคาเกษตรบนพื้นที่สูง
ผลกระทบของการแปรปรวนของภูมอิ ากาศตอการปลูกพืชบนพืน้ ทีส่ งู และการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกาลอากาศ
และบริหารจัดการน้ํา สําหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย
6) แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน เนนการสราง
เครือขายความรวมมือในการวิจยั กับหนวยงานทัง้ ภายในและตางประเทศ การบริหารจัดการองคความรูแ ละทรัพยสนิ
ทางปญญาจากงานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง โดยการยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา และ
การกํากับและติดตามงานวิจัย
รายละเอียดแนวทางการพัฒนา แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมสําคัญของยุทธศาสตรการวิจัย มีดังนี้
แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
1. การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ผลผลิตเกษตร ประกอบดวย 2 โครงการหลัก 4 โครงการทั่วไป
คุณภาพผลผลิต เสริมสรางความมั่นคง
ดังนี้
ดานอาหาร และการวิจัยเพื่อฟนฟูและ
โครงการหลัก
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) โครงการวิจัยการปลูกขาวเพื่อลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน
2. การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
บนพืน้ ที่สูง
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
2) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ
โดยเนนการวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟนฟู
จากเฮมพ
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการทัว่ ไป
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
3) โครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
รวมทัง้ การสรางนวัตกรรมจากความหลากหลาย 4) โครงการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ทางชีวภาพของทองถิ่นบนพื้นที่สูง ตลอดจน
การปลูกพืช/เลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูง (พืชผัก ไมผล ไมดอก กาแฟ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ไผ หวาย ไก สุกร ฯลฯ)
สิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวม
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสราง
ของชุมชน
รายไดแกชุมชนบนพื้นที่สูง
6) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
พืชสําคัญของโครงการหลวง
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แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
3. การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง โดยการ
2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ศึกษาวิจัยระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 โครงการหลัก 3 โครงการทั่วไป ดังนี้
สิ่งแวดลอม และความสัมพันธภายในระบบ
โครงการหลัก
ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยการมีสวนรวม
1) โครงการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นและความหลากหลาย
ของนักพัฒนาและเกษตรกร และการวิจัยเพื่อ
ทางชีวภาพเพือ่ เปนแหลงอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง
เสริมสรางและแกไขปญหาของชุมชนบนฐาน
2) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชน
ของทุนทองถิ่น ตลอดจนการนําองคความรู
คารบอนต่ําและยัง่ ยืน
จากโครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ
โครงการทั่วไป
ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
3) โครงการวิจัยเพื่อฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง
4. การวิจัยดานสังคม ดานการตลาด และ
4) โครงการศึกษาชนิดไมทอ งถิน่ และการใชประโยชนเพือ่ การปลูกปา
ชาวบาน
การวิจัยเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง
เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายและทิศทาง
5) โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและ
การดําเนินงานบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับ
การอนุรักษในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร
สภาพภูมิสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลง 3. แผนงานการวิจยั เพือ่ ตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และพัฒนา
หรือผลกระทบที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง
นวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู
ตลอดจนการบริหารจัดการองคความรู
ประกอบดวย 3 โครงการหลัก ดังนี้
และทรัพยสินทาง ปญญาจากงานวิจัย
โครงการหลัก
เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
1) โครงการศึกษารวบรวมและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นจากพืช
สมุนไพรและยาพื้นบาน
2) โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑสําหรับ
การปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น
และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงการวิจัยเชิงพื้นที่
และการทดสอบองคความรูโ ครงการหลวง ประกอบดวย
2 โครงการหลัก ดังนี้
โครงการหลัก
1) โครงการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง
2) โครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืช/
เลี้ยงสัตวที่สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่สูง
5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
1 โครงการหลัก 4 โครงการทั่วไป ดังนี้
โครงการหลัก
1) โครงการทดสอบตัวชี้วัดชุมชนตนแบบเพื่อใหคนอยูอาศัยรวมกับ
ปาไมไดอยางยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการทั่วไป
2) โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาองคกรชุมชนบนพื้นที่สูง
3) โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร
บนพื้นที่สูง
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แนวทางการพัฒนา

แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
4) โครงการศึกษาสภาวะตลาดสินคาเกษตรบนพื้นที่สูง
5) โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศ
ตอการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
6) โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกาลอากาศและบริหาร
จัดการน้ําสําหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย
6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญา
และสิทธิชุมชน ประกอบดวย 1 โครงการหลัก 2 โครงการทั่วไป
ดังนี้
โครงการหลัก
1) การสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงาน
ทั้งภายในและตางประเทศ
โครงการทั่วไป
1) การยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา
2) การกํากับและติดตามงานวิจัย

2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1. เปาประสงค
1) การสนั บ สนุ น งานโครงการหลวงให เ ป น ต น แบบของการพั ฒ นาบนพื้ น ที่ สู ง ที่ มี ค วามสมดุ ล
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อที่นําไปสูความยั่งยืน
2) การนําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่นใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการ
ปฏิบตั งิ านบนพืน้ ทีส่ งู โดยการเชือ่ มโยงองคความรูโ ครงการหลวงจากงานวิจยั และงานพัฒนา รวมทัง้ บูรณาการรวมกับ
ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ไปสูก ารสรางรายไดของชุมชนทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน พรอมทั้งสรางชุมชนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง นําไปสูการขยายเครือขาย
การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
3) การฟนฟูปาตนน้ํา ความอุดมสมบูรณของดิน การพัฒนาระบบอนุรักษดินและน้ํา และทําการเกษตร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
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2. เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2560

คาเปาหมาย
2561 2562 2563

2564

รวม

1. ระดับความสําเร็จของสถาบัน
ในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
รอยละ ≥90
≥90
≥90
≥90
≥90
≥90
ไมนอยกวารอยละ 90 โดยเฉลี่ย
2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู
การเยีย่ มเยียนใหคาํ ปรึกษา และระบบ
รอยละ ≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
การวางแผนการผลิตและการตลาด
รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ไมนอยกวา
รอยละ 80
3. จํานวนเกษตรกรไดรับการพัฒนา
และการถายทอดความรูตามแนวทาง
ราย 72,000 74,000 76,000 78,000 80,000 380,000
โครงการหลวง
4. รายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการ
ถายทอดองคความรูและมีการนําไป
ลานบาท 120
140
160
180
200
800
ใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ
5. ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง สามารถกําหนดเขตพื้นที่
รอยละ ≥50
≥50
≥50
≥50
≥50
≥50
ควบคุมการบุกรุกปา และมีสวนรวม
ในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ไมนอ ยกวารอยละ 50 ของชุมชนทัง้ หมด
6. ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเปนตนแบบการพัฒนา
ชุมชน
15
15
20
20
20
90
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน
90 ชุมชน
7. ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงที่มีความเขมแข็ง
โดยสามารถจัดทําแผนชุมชนและ
รอยละ ≥50
≥50
≥50
≥50
≥50
≥50
การนําไปใชประโยชนในการขับเคลื่อน
การพัฒนาได ไมนอยกวารอยละ 50
ของชุมชนทั้งหมด
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3. แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
1) การสรางความเขาใจและความไววางใจแกชุมชน และใชหลักการตามแนวทางโครงการหลวง
ในการแกไขปญหา
2) การสนับสนุนและเชือ่ มโยงชุมชนเพือ่ เรียนรูอ งคความรูจ ากศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง และสงเสริม
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงบนฐานความรูของโครงการหลวง ผลงานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นใหสมดุลทุกมิติและ
ยั่งยืน โดยการประสานงานความรวมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและสถาบัน
การศึกษาทีเ่ กีย่ วของและภาคเอกชน เนนกระบวนการทํางานอยางใกลชดิ ระหวางมูลนิธโิ ครงการหลวงกับสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งในดานองคความรูระบบการเยี่ยมเยียนและใหคําปรึกษา และระบบการผลิตและการตลาด
รวมทัง้ มีความรวมมือกันอยางใกลชดิ ระหวางงานวิจยั และงานพัฒนา เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ การเรียนรูข องเกษตรกร
และนักวิจัยในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดชองทางการตลาด
การขนสงสินคาของชุมชนอยางครบวงจร
4) พัฒนาเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน และพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเปนเครือขายการเรียนรูร ะดับชุมชน เพือ่ เสริมสรางใหชมุ ชนมีความเขมแข็งและสามารถพึง่ ตนเองได
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอาศัยการสื่อสารสองทางโดยใชระบบ IT ในการเผยแพรและ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวง ซึ่งจะมีความรวมมือในการจัดการองคความรูระหวางโครงการหลวงและสถาบัน
อยางใกลชิด
5) การสรางเครือขายการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวง โดยมีความรวมมือในลักษณะของหุน สวน
การปฏิบัติงาน (partnership) และมีระบบการถายโอนภารกิจและการรับพื้นที่ใหม รวมถึงการพัฒนาระบบเครือขาย
การเรียนรูหลังการถายโอนภารกิจ
4. แผนงาน ประกอบดวย 5 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง มุงเนนสนับสนุนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและ
การเรียนรูในดานตางๆ เชน พืชผัก สมุนไพร ผักอินทรีย ปศุสัตว ปาชาวบาน ไมผล ไมดอก เปนตน การสนับสนุน
การจัดการสิง่ แวดลอมและสุขาภิบาลชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู การสงเสริมลดการใชสารเคมี การพัฒนาระบบคุณภาพผลผลิต
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการดานการทองเที่ยว การพัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน ฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญาดานงานหัตถกรรม และสนับสนุนการอนุรกั ษฟน ฟูสงิ่ แวดลอม
รวมทั้งการสนับสนุนและเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
2) แผนงานพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ตามแบบโครงการหลวง ประกอบด ว ย โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน มุงเนน
การสงเสริมใหชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับองคความรูโครงการหลวงและงานวิจัย และสามารถนําไปใชพัฒนาชุมชนได
อยางสอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชน และสงเสริมชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และ
สรางผูนําชุมชนและเกษตรกรผูรูองคความรูโครงการหลวงของชุมชน โดยพัฒนาอาชีพและสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน การพัฒนาระบบโลจิสติกส การสื่อสารและการตลาด และการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
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3) แผนงานการสนับสนุนโครงการ “รักษนา้ํ เพือ่ พระแมของแผนดิน” เนนการสนับสนุนการดําเนินงาน
การประสานงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ “รักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน” การบริหารงานเชิงบูรณาการ กํากับ
และติ ด ตามงาน และการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ความเป น อยู ข องชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง เช น กิ จ กรรมส ง เสริ ม
การอนุรกั ษฟน ฟูธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ และการจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินรายแปลง
4) แผนงานถายทอดองคความรูโครงการหลวง มุงเนนการถายทอดองคความรูและประสบการณ
โครงการหลวงไปสูชุมชน เพื่อใหชุมชนนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม (Functional
and Vocation Approach) โดยการสงเสริมการเรียนรูแ ละถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
ไปสูครู ศศช. และชุมชนบนพื้นที่การเรียนรูโครงการหลวงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงเสริมความรู
โครงการหลวง พัฒนาศักยภาพของครู ศศช. และชุมชนบนพื้นที่สูง และสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ
ของเจาหนาที่และเกษตรกร จากศูนย/สถานีโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
5) แผนงานบริหารจัดการ ประกอบดวย การพัฒนาและจัดการขอมูลและระบบเครือขายการเรียนรู
การบริหารจัดการงานพัฒนา และการจัดการความรู
รายละเอียดแนวทางการพัฒนา แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมสําคัญของยุทธศาสตรการสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีดังนี้
แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
1. การสรางความเขาใจและความไววางใจ
1. แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง ประกอบดวย
แกชุมชน และใชหลักการตามแนวทาง
3 โครงการหลัก 7 โครงการทั่วไป ดังนี้
โครงการหลวงในการแกไขปญหา
โครงการหลัก
2. การสนับสนุนและเชื่อมโยงชุมชนเพื่อเรียนรู 1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีและ
องคความรูจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง
การเรียนรู
และสงเสริมการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
2) โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลชุมชน
บนฐานความรูข องโครงการหลวง ผลงานวิจยั
บนพื้นที่สูง
และภูมิปญญาทองถิ่นใหสมดุลทุกมิติและ
3) โครงการสงเสริมลดการใชสารเคมี
ยั่งยืน โดยการประสานงานความรวมมือ
โครงการทั่วไป
กับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ
4) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและสถาบัน
อาหารปลอดภัย
การศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน
5) โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการดานการทองเทีย่ ว
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
6) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
และมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ
7) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และการใชประโยชน
8) โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง
อยางยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
9) โครงการสนับสนุนและเสริมสรางเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การสนับสนุนใหเกิดชองทางการตลาด
จัดการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
การขนสงสินคาของชุมชนอยางครบวงจร
10) โครงการสนับสนุนการอนุรักษและฟน ฟูสิ่งแวดลอม
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แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
4. พัฒนาเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. แผนงานพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ประกอบดวย
เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน และพัฒนาโครงการ
2 โครงการหลัก และมีกิจกรรมสําคัญในแตละโครงการ ดังนี้
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประกอบดวย
เปนเครือขายการเรียนรูระดับชุมชน
5 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมทั่วไป
เพื่อเสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง
กิจกรรมหลัก
และสามารถพึ่งตนเองได ตลอดจน
1.1) การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู ไดแก การถายทอดความรู
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ผานระบบหรือเครือขายเรียนรูโครงการหลวง การผลิตพืช
5. การสรางเครือขายการถายทอดองคความรู
และสัตวท่เี ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และการสงเสริมอาชีพ
โครงการหลวง โดยมีความรวมมือ
นอกภาคการเกษตร
ในลักษณะของหุนสวนการปฏิบัติงาน
1.2) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และการพัฒนา
ดานการตลาด เชน การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
(partnership) และมีระบบการถายโอน
ภารกิจและการรับพื้นที่ใหม รวมถึง
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําแผนชุมชน การสราง
การพัฒนาระบบเครือขายการเรียนรู
และพัฒนาผูนําชุมชน การสรางความเขมแข็งของกลุม
หลังการถายโอนภารกิจ
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และการสรางตลาดตางๆ
1.3) การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุม
เขตการใชที่ดินโดยกระบวนการมีสวนรวม เชน การกําหนด
เขตการใชที่ดิน การควบคุมการบุกรุกปา การปรับระบบ
การใชที่ดินใหถูกตอง การปลูกและฟนฟูปาตนน้ําลําธาร
การอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูแหลงอาหารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการควบคุมมลภาวะ
ทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
1.4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ
เชน โครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการผลิตใหไดคุณภาพ
และระบบโลจิสติกสและการสื่อสาร
1.5) การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระหวางหนวยงาน
ใหมปี ระสิทธิภาพ ไดแก การบูรณาการความรวมมือของชุมชน
และหนวยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
และการติดตามประเมินผล
กิจกรรมทั่วไป
1.6) การบริหารจัดการโครงการ
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหา
การปลูกฝนอยางยั่งยืน ประกอบดวย
5 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมหลัก
2.1) การพัฒนาอาชีพและการตลาด ไดแก การสงเสริม
กระบวนการเรียนรูจากโครงการหลวง การพัฒนาอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคการเกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการพัฒนาระบบกลไก
การตลาด รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
และการจัดทําศูนยเรียนรูแ ละถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร
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แนวทางการพัฒนา

แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
2.2) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
เชน การสงเสริมการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทําแผนชุมชน การสรางและพัฒนาผูนําชุมชน
การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน การสรางจิตสํานึก
ดานการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และความมั่นคง
ของชาติ
2.3) การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การกําหนด
เขตการใชที่ดิน การควบคุมการบุกรุกปา การปรับระบบ
การใชที่ดินใหถูกตอง การปลูกและฟนฟูปาตนน้ําลําธาร
การอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูแหลงอาหารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการควบคุมมลภาวะ
ทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
2.4) การพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกไขปญหายาเสพติด
ไดแก การชวยเหลือผูผานการบําบัด การพัฒนาแกนนํา
ชุมชน และการรณรงคเพือ่ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระหวางหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมทั่วไป
2.6) การบริหารจัดการโครงการ
3. แผนงานการสนับสนุนโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”
ประกอบดวย 1 โครงการ และมีกิจกรรม ประกอบดวย
3 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมทั่วไป ดังนี้
กิจกรรมหลัก
1) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการ
“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”
2) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของ
หนวยงานตางๆ
3) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการ เชน การพัฒนา
และสงเสริมอาชีพ และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมทั่วไป
4) การบริหารจัดการโครงการ
4. แผนงานถายทอดองคความรูโครงการหลวง ประกอบดวย
1 โครงการ คือ โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และมีกิจกรรม ประกอบดวย
4 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมทั่วไป ดังนี้
กิจกรรมหลัก
1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูโครงการหลวงที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมของแตละชุมชนในพื้นที่ ศศช.
2) การถายทอดองคความรูโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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แนวทางการพัฒนา

แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
3) การพัฒนาการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของเจาหนาที่
และเกษตรกร
4) การเยี่ยมเยียนใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานตางๆ
กิจกรรมทั่วไป
5) การบริหารจัดการโครงการ
5. แผนงานบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 โครงการหลัก ดังนี้
1) การพัฒนาและจัดการขอมูลและเครือขายการเรียนรู
2) การบริหารจัดการงานพัฒนา
3) การจัดการเรียนรู

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
1. เปาประสงค
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูด า นการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ เผยแพร
งานโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดําริ และพระราชกรณียกิจตางๆ รวมทัง้ เปนแหลงทองเทีย่ วดานการเกษตร
และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเขารับการเรียนรูและผูเขา
รับบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ของทุกป
2. รายไดของอุทยานหลวงราชพฤกษ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของทุกป
3. รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
4. จํานวนพรรณไม

หนวยนับ 2560

คาเปาหมาย
2561 2562 2563

2564

รวม

รอยละ

7

7

7

7

7

7

รอยละ

5

5

5

5

5

5

รอยละ
texa

90
-

90
-

90
-

90
-

90
90
15,000 15,000

3. แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
1) การรวบรวมและเชื่อมโยงองคความรูที่เกี่ยวของกับโครงการหลวงและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
งานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ดานการเกษตร ดานศิลปะและวัฒนธรรม
2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวงและสถาบัน
3) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม
4) การสรางรายไดเพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษสามารถบริหารจัดการตนเองได
5) การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการรวมแลกเปลีย่ นขอมูล
และพัฒนาองคความรู/เครือขายการสงเสริมการทองเที่ยว/รวมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
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4. แผนงาน ประกอบดวย 4 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานวิชาการและการเรียนรู เนนการจําลององคความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลพรรณไม การพัฒนาหลักสูตร
ในการถายทอดองคความรู และการสรางเครือขายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2) แผนงานการตลาดและกิจกรรม เนนการสรางเครือขายความรวมมือและสรางพันธมิตรกับภาครัฐและ
เอกชน ในการใชประโยชนพื้นที่ภายในอุทยานและการสงเสริมภาพลักษณองคกร เพิ่มศักยภาพการหารายได
ประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณ สงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ ศึกษาดานการตลาดและสราง
เครือขายการตลาดที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่หลากหลาย
3) แผนงานพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและบํารุงรักษาสวน เนนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการบริการและเพิ่มความมั่นคงดานน้ํา การปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาพื้นที่และสิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับ
การหารายไดและการบริการ การผลิตและจัดหาพรรณไมปจจัยการผลิต และการจัดทําแผนแมบทปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ (ระยะ 5 ป)
4) แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และดูแล
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
รายละเอียดแนวทางการพัฒนา แผนงาน และโครงการสําคัญของยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
การรวบรวมและเชื่อมโยงองคความรูที่เกี่ยวของกับ 1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริและโครงการหลวง
ประกอบดวย 6 โครงการสําคัญ ดังนี้
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
1) การจําลององคความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนา
โครงการหลวงและสถาบัน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม
2) การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในอุทยานฯ
การสรางรายไดเพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษ
3) การรวบรวมพรรณไมและจัดทําฐานขอมูล
สามารถบริหารจัดการตนเองได
4) การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดแสดงพรรณไมและ
การสรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการในการถายทอดความรู
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
6) การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม
ประกอบดวย 7 โครงการสําคัญ ดังนี้
1) การสรางเครือขายความรวมมือและพันธมิตรกับภาครัฐ
และเอกชน
2) การเพิ่มศักยภาพการหารายได
3) การประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณ
อุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนที่รูจัก
4) การสงเสริมการทองเที่ยว
5) การพัฒนาผลิตภัณฑ สินคาเชิงสัญลักษณของอุทยานฯ
และบริการใหเปนที่ตองการของลูกคาและผูเขารับบริการ
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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แนวทางการพัฒนา

แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
6) วิเคราะห ศึกษาสภาพตลาด ความตองการของลูกคา
และสรางเครือขายการตลาดที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ที่หลากหลาย
7) การจัดทําแผนธุรกิจ
3. แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบํารุงรักษาสวน
ประกอบดวย 5 โครงการสําคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
การบริการและเพิ่มความมั่นคงดานน้ํา
2) การพัฒนาพื้นที่และสิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับการหารายได
และการบริการ
3) การปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความโดดเดนและมีเอกลักษณ
4) การผลิตจัดหาพรรณไมและปจจัยการผลิต
5) จัดทําแผนแมบทปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา
พื้นที่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ (ระยะ 5 ป)
4. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
ประกอบดวย 2 โครงการสําคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและดูแลความปลอดภัย
ใหกับนักทองเที่ยว
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ

4. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
1. เปาประสงค
องคกรที่มีธรรมาภิบาล การพัฒนาคน ระบบงานเชื่อมโยงการดําเนินงานบนฐานความรูที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. การขอรับรองการยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
ตามแนวทาง TQA อยางนอย 1 unit
2. ระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการและ
ความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลตอ
การทํางานของสถาบัน ไมนอยกวารอยละ 85
3. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ทํางานของสถาบัน
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หนวยนับ 2560

คาเปาหมาย
2561 2562 2563

2564

รวม

unit

-

-

-

-

1

1

รอยละ

85

88

90

92

95

95

เรื่อง

1

1

1

1

1

5
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2560

4. ระบบสมรรถนะและเสนทางการฝกอบรมระยะ
แผน
5 ป
5. หลักสูตรการเรียนรูวิธีการปฎิบัติงานตามแนวทาง
หลักสูตร
โครงการหลวงง
6. มีระบบฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ
อยางนอย 5 ระบบ
7. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนงานเกี่ยวกับ
รอยละ
ดานตางประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80

คาเปาหมาย
2561 2562 2563

2564

รวม

1

-

-

-

1

2

1

-

1

-

1

3

1

1

1

1

1

5

80

80

80

80

80

80

3. แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองคกร โดยเนนการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน
2) การพัฒนาบุคลากร (training development) เปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนาจากภายใน
ของตนเอง self-sustainable, self-learning เปนองคการที่มีการพัฒนาดวยตนเองไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ
3) การพัฒนาระบบงานทีเ่ ชือ่ มโยงอยางมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน โดยมุง เนนการพัฒนา
ระบบงานในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานและผลงานทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ดานการวางแผนยุทธศาสตร การวางแผน
พัฒนาบุคลากร การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลที่นําไปสูผลลัพธการดําเนินงาน
ขององคกร
4) การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและ
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหารในการวางแผน
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
5) การสนับสนุนการพัฒนาและสรางเครือขายการเรียนรูก บั ตางประเทศ เพือ่ เสริมสรางความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
4. แผนงาน ประกอบดวย 5 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน การใชทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเสริมสรางภาพลักษณทด่ี ขี ององคกร โดยการสงเสริมการปฏิบตั งิ าน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมในการทํ า งาน และการปรั บ ปรุ ง และยกร า งระเบี ย บข อ บั ง คั บ
ของสถาบัน
2) แผนงานบริหารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากร มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปน
มืออาชีพ สามารถสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นและทุมเท โดยพัฒนาระบบบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยตามแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร รวมทั้งปรับปรุง
โครงสรางและอัตรากําลังใหสอดคลองการสนับสนุนภารกิจสถาบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3) แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ถูกตอง และ
เปนไปตามระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายในโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การจัดทําแผนบริหารงบประมาณและเงินสะสมเพื่อสรางรายได พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และ
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

53

การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
4) แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ในดานตางๆ (ระบบ Back oﬃce) เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร และอํานวยความสะดวกในการทํางานของ
บุคลากร รวมถึงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการองคความรู การสงเสริมและ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และระบบตัดสินใจเพื่อสนับสนุนงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
5) แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจยั และพัฒนากับนานาชาติ มุง เนนสนับสนุนการพัฒนา
เครือขายความรวมมือการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงกับตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู
โครงการหลวง และการเขาถึงองคความรูของการพัฒนาพื้นที่ในระดับนานาชาติ
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาและแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสําคัญของยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร มีดังนี้
1.
2.

3.

4.
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แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
1. แผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองคกร
การพัฒนาบุคลากร (training development)
ประกอบดวย 3 โครงการหลัก ดังนี้
1) สนับสนุนการกํากับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
เปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนาจากภายใน
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ของตนเอง self-sustainable, self-learning
2) การสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เปนองคการที่มีการพัฒนาดวยตนเองไปสูองคกรที่มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน
ประสิทธิภาพ หลักการคือ มีประสิทธิภาพ ความรู
3) การปรับปรุงและยกรางระเบียบขอบังคับของสถาบัน
(knowledge) และความมั่นคงขององคกร
การพัฒนาระบบงานที่เชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ 2. แผนงานบริหารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากร
มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งดานการวางแผน
ประกอบดวย 3 โครงการหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร การวางแผนพัฒนาบุคลากร การกําหนด 1) โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (competency)
แนวทางการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
2) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ
ที่นําไปสูผลลัพธการดําเนินงานขององคกร
3) โครงการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. แผนงานการพัฒนาระบบงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและการ
ประกอบดวย 5 โครงการหลัก ดังนี้
ใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เสริม
การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหาร ในการ
สรางประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
วางแผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
2) การจัดทําแผนบริหารงบประมาณและเงินสะสม
เพื่อสรางรายได
3) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
4) โครงการจัดทํากลยุทธเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของสถาบัน
5) การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน
เพื่อยกระดับ
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แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
5. การสนับสนุนการพัฒนาและสรางเครือขายการเรียนรู 4. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือและ
ประกอบดวย 4 โครงการหลัก ดังนี้
แลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัย
1) โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
และพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
สารสนเทศ
2) โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวางแผน
และพัฒนาพื้นที่สูง
3) โครงการพัฒนาระบบการจัดการองคความรู (KM)
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
5. แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจัยและ
พัฒนากับนานาชาติ ประกอบดวย 5 โครงการหลัก ดังนี้
1) โครงการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เกี่ยวกับผลสําเร็จของโครงการหลวง
ในตางประเทศ
2) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน
3) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา
4) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว
5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการวิจัย
และการพัฒนากับนานาชาติ
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สวนที่ 4
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติ

สวนที่ 4

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติ
4.1 กลไกการขับเคลื่อน

มีดังนี้

1. กลไกกํากับนโยบาย
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการดําเนินงาน และได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบาย การดําเนินงาน

1) อาศัยกลไกของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง (กปส.) โดยปรับปรุง
ขอบเขตของคณะกรรมการทีด่ แู ลเฉพาะพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง ใหครอบคลุมถึงโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ตามยุทธศาสตร เพือ่ ใหเกิดการบูรณาการและเชือ่ มโยงกิจกรรมในการปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ ทัง้ องคกรของรัฐ ภาคเอกชน
รวมถึงองคกรชุมชนในพื้นที่สูงนอกเขตโครงการหลวงดวย
2) อาศัยกลไกของคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู คณะทีป่ รึกษาพิเศษ และคณะอนุกรรมการ
ตางๆ ของสถาบันในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายของสถาบัน ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ
ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง โดยมีทง้ั การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3) อาศัยกลไกของคณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ รวมถึงในระดับพื้นที่โครงการหลวง
2. กลไกการกํากับดูแลภายในสถาบัน
1) จัดแบงโครงสรางองคกรใหสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ซึง่ มีผอู าํ นวยการสํานักและบุคลากร
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนงาน โครงการ และตัวชีว้ ดั ตางๆ อยางไรก็ตาม จะไดมกี ารปรับเปลีย่ นโครงสรางองคกร
ใหสามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว และมีความยืดหยุนมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายงานขององคกร
2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถาบัน ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ตามระเบียบ พ.ร.บ. งบประมาณประจําป เพือ่ ใชเปนกรอบแนวทางและทิศทางการปฏิบตั งิ านของหนวยงานในสถาบัน
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน และนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั้งแผนแมบทของศูนยพัฒนา
โครงการหลวง แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝน แผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” และแผนปฏิบัติการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวง
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3) จัดทําขอตกลงแผนปฏิบัติการประจําปรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง
4) จัดใหมีระบบติดตามความกาวหนาการดําเนินงานที่ผูกติดอยูกับระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน เพือ่ พิจารณาความดีความชอบเปนรายบุคคล ทัง้ ในดานประสิทธิภาพการใชจา ยเงินงบประมาณแตละ
ชวงไตรมาสของปงบประมาณ และประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดในแผนดําเนินงาน
5) มีคณะอนุกรรมการประเมินผลและตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายใน
ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหมีความถูกตองโปรงใส และการติดตามความกาวหนาตามแผนงาน
การใชจายงบประมาณ

4.2 การแปลงแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ
การบรรลุวัตถุประสงคทุกระดับของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สูงครั้งนี้ จําเปนตองอาศัยกระบวนการ
มีสว นรวมของชุมชน และเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ประสานการดําเนินงานและบูรณาการ
ภารกิจตางๆ เขาดวยกัน การนําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้สูการปฏิบัติเปนจริงได สถาบันกําหนดขั้นตอนดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1. จัดประชุมหารือกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อนําเสนอสาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตรและกระบวนการจัดทําแผนอยางมีสวนรวม พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ กอนขออนุมัติ
จากที่ประชุมเพื่อนําแผนยุทธศาสตร ระยะที่ 3 สูการปฏิบัติ นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการไปปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรใหเปนฉบับสมบูรณ เพื่อประกาศใชเปนกรอบในการบริหารกิจการของสถาบัน ในระยะ 5 ปขางหนา
2. เตรียมความพรอมเจาหนาทีภ่ ายในของสถาบัน เพือ่ กาวเขาสูก ารดําเนินงานในระยะที่ 3 โดยสรางความเขาใจ
ในเปาหมายการดําเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ เริ่มจากปงบประมาณ 2560 โดยการดําเนินงาน
ตอไปนี้
• การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ให ส อดคล อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร ระยะที่ 3
• กําหนดเปาหมายในการขยายพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านใหครอบคลุมชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และกําหนดเกณฑถา ยโอน
ภารกิจของพื้นที่ดําเนินการบรรลุผลและสําเร็จตามเปาหมาย
• จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําศูนยประสานงานใหมีขีดความสามารถและความพรอม
ที่จะทํางานรวมกัน และรวมกับสวนอื่นๆ ของสถาบันฯ อยางมีประสิทธิภาพ
• ปรับระบบการติดตามประเมินผลของสถาบันใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะที่ 3
• จัดเตรียมแบบแผนและกระบวนการสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่อยางมีสวนรวม ใหเปนรูปแบบ
หรือลักษณะเดียวกัน
3. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารและสรางความเขาใจรวมกันในระดับบริหารของภาคีรวมพัฒนาพื้นที่สูง เชน
หนวยงานระดับกรม หรือสํานักงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหทกุ ภาคีมองเห็นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เปนภาพเดียวกัน
พรอมทั้งมองเห็นวาหนวยงานของตนเปนสวนหนึ่งของแผนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ทําใหหนวยงานตางๆ
รูสึกวาไดรวมเปนเจาของงานและความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูง ตามแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ตั้งแตตน
4. สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับพื้นที่ (Area Based Strategic Plan) ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของตัวแทนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนา
อยางมีสวนรวม และเหมาะสมตอสภาพภูมิสังคมของแตละพื้นที่ ทําใหหนวยงานและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่มี
ความรูสึกเปนเจาของงานพัฒนาพื้นที่สูงรวมกัน
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5. จัดทําระบบการประสานงานเพือ่ สนับสนุนการทํางานพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของภาคสวนตางๆ เพือ่ ทําใหงานพัฒนา
พื้นที่สูงมีการบูรณาการ มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในฐานะของ “ผูประสานงานหลัก”
ของการพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพในการเปน facilitator ของเจาหนาที่ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สถาบันจะมีการตอยอดฐานขอมูล และรางแผนการใชประโยชนที่ดิน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ทั้ง 29 แหง โดยทําหนาที่เปนผูประสานในการลําดับความสําคัญ
ของปญหาและเปนผูชี้เปาพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหสวนราชการตางๆ ไดนํากลับไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ภายในของแตละหนวยงาน เพื่อใหสามารถรวมงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกันนี้ สถาบันจะมีการบูรณาการ
แผนและงบประมาณของแตละสวนราชการใหเปนไปตามแผนบูรณาการที่ไดมีการตกลงรวมมือกันในแตละพื้นที่
ขณะที่หนวยงานตางๆ ที่เปนภาคีเครือขายควรทําหนาที่เปนเจาภาพของแตละกิจกรรมตามบทบาท
หนาทีห่ ลักของตน โดยมีภาคสวนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของเปนผูใ หการสนับสนุน ทัง้ นีใ้ นการเปนเจาภาพของกิจกรรมตามแผน
อาจมีการรวมกันในลักษณะของการเปนเจาภาพรวม แบงกันเปนเจาภาพในแตละดาน หรือผลัดเปลีย่ นกันเปนเจาภาพ
ของแตละภารกิจ เปนตน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและขอตกลงระหวางคณะทํางานในพื้นที่
6. แนวทางการดําเนินงานอาจมีโครงสราง โดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตรสถาบันเขากับแผนหนวยงานอืน่ ๆ
รวมทั้งแผนของชุมชน และการดําเนินงานพัฒนาและเชื่อมโยงกับกลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนหลัก
7. แนวทางการประสานงานระดับปฏิบัติ ประกอบดวย
สถาบันในฐานะผูประสานงานสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานของภาคีตางๆ ในแตละพื้นที่
พรอมทัง้ สามารถเชือ่ มโยงหรือเปรียบเทียบงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะเดียวกันในพืน้ ทีต่ า งๆ ใหสามารถ
สอดประสานกันเปนเครือขายการเรียนรู อันเปนประโยชนตอการยกระดับการทํางานพัฒนาของพื้นที่สูงตอไป
โดยกระบวนการหารือระหวางภาคีตางๆ อาจประกอบดวย การลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดเปาหมาย
และยุทธวิธีรวม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลรวมกัน
แผนพัฒนาพืน้ ทีท่ เ่ี กิดขึน้ จึงเปนแผนยุทธศาสตรรว มของภาคีตา งๆ โดยมีเจาภาพรวมและผลงานรวมเกิดขึน้
ทําใหลดการแขงขันระหวางองคกร ลดความซ้าํ ซอนของกิจกรรม รวมทัง้ การหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีอ่ าจสงผลกระทบหรือ
มีความขัดแยงตอกัน แตเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาพื้นที่สูง อยางไรก็ดี กอนนําแผนสูการปฏิบัติ
ในชุมชนไดมีการเชื่อมโยงกับแผนของชุมชน และอาจมีการปรับแผนพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาชุมชน
ที่ชุมชนอีกลําดับหนึ่ง หากชุมชนมีแผนของตนเองอยูกอนแลว
แผน สพ.
(ขยายผล + โครงการหลวง)
ติดตามและ
ประเมินผล

P-D-C-A
ปฏิบัติการ

แผนอื่นๆ
(รักษน้ํา ฝน องคความรู)

แผน สว.
แผน สพ.
(ระดับพื้นที่)

แผนของ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
แผนของ สวพส.
แผนชุมชน

ภาพที่ 3 การบูรณาการแผนปฏิบัติการระหวางหนวยงานเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูง
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4.3 การบูรณาการกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
1. การประสานและจัดทําแผนบูรณาการระดับพืน้ ทีป่ ระจําป รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในระดับพืน้ ที่
(อําเภอและจังหวัด) และสวนกลาง ภายใตกรอบการดําเนินงานของแผนแมบทสําคัญตางๆ ประกอบดวย
• แผนปฏิบัติการของศูนยพัฒนาโครงการหลวง (38 แหง) ประจําปงบประมาณ ภายใตแผนแมบท
ของโครงการหลวง (พ.ศ. 2560-2564)
• แผนปฏิบัติการของศูนยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (29 แหง) ประจําปงบประมาณ
ภายใตแผนแมบทของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (พ.ศ. 2560-2564)
• แผนปฏิบตั กิ ารของศูนยโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน
(11 แห ง ) ประจํ า ป ง บประมาณ ภายใต แ ผนแม บ ทโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
22 มกราคม พ.ศ. 2556
• (ราง) แผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
2. การเขารวมคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวง โดยทําหนาที่ประสานงานและเปนฝายเลขานุการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ผานการประชุมคณะทํางานศูนยพัฒนา
โครงการหลวง จัดการสัมมนาหัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่องการพัฒนา ทิศทางและ
การปฏิบัติงานของศูนย สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ เพื่อมุงใหเกิดการ
มีสวนรวมและการบูรณาการระหวางกลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวง และกลุมพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3. การประสานงานและเขารวมคณะทํางานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ เพือ่ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านแบบบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
โดยไดรวมกันพิจารณาแกไขปญหาและติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานในดานตางๆ ตลอดจนเปนเวที
ในการปรึกษาหารือสําหรับกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตางๆ

4.4 การติดตามและประเมินผล
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในพื้นที่ พรอมทั้งหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
1. การติดตาม
1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ และผลการปฏิบัติ
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณแตละไตรมาส นําเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
2) การติ ด ตามจํ า นวนเกษตรกรที่ ไ ด รั บ การถ า ยทอดความรู และสรุ ป ผลส ง ให สํ า นั ก งานประมาณ
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
3) การจัดประชุมประจําเดือนของสถาบันเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรม
4) การจัดตั้งทีมติดตามและนิเทศการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายของสถาบัน เพื่อติดตามใหคําปรึกษา
และแนะนําการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งใหกําลังใจแกเจาหนาที่ในพื้นที่และวิเคราะห
สรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน หลังจากการติดตามและนิเทศ
จะจัดทํารายงานผลการติดตามและนิเทศทุกครั้งเสนอผูอํานวยการสถาบัน

62

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

5) การติดตามโครงการวิจัย ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการกํากับและติดตามผลโครงการวิจัยโดยการ
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ดําเนินงานหรือรวมสังเกตการณในขณะปฏิบัติงานวิจัย การสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดยตรงและ
ผูใชประโยชนโครงการวิจัยนั้นๆ การจัดประชุมนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยและสอบถาม
นักวิจัยโดยตรง และการพิจารณาจากเอกสารรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ
2. การประเมินผล
1) การประเมินการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธของผลลัพธผลผลิตกิจกรรมและงบประมาณอยางเปนระบบ เสนอตอสํานักงบประมาณ
2) การประเมินความพึงพอใจของผูรับใชบริการ ทั้งจากงานพัฒนาและงานอุทยานหลวงราชพฤกษ
3) การประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบทตางๆ ในระยะกึ่งกลางแผนและสิ้นสุดแผน
4) การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
และพื้นที่โครงการอื่นๆ
5) ประเมินความคุมคาจากการดําเนินงาน และประเมินผลงานวิจัยที่มีประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
6) ทบทวนแผนยุทธศาสตรเพือ่ ปรับการดําเนินงานในปตอ ไป และเสนอฝายนโยบายเพือ่ ใหไดขอ เสนอแนะ
ในการดําเนินงานระยะตอไป

4.5 แนวทางการถายโอนภารกิจพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ฏิบต
ั ง
ิ านสําเร็จ และเกณฑการขยาย
พื้นที่การดําเนินงาน
จากการทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และหนวยงานภาคีไดรว มกันดําเนินงานพัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงนานกวาสิบป สงผลใหขณะนีใ้ นหลายพืน้ ทีม่ ผี ลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทีต่ ง้ั ไว และสามารถ
ดําเนินการดวยตนเองตามแนวทางทีไ่ ดรบั การถายทอดองคความรู เพือ่ ใหการขยายผลองคความรูข องโครงการหลวง
และการชวยเหลือชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ หมากขึน้ สถาบันจึงมีแนวทางในการถายโอนภารกิจพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ที่สําเร็จรวมกับหนวยงานในพื้นที่ เพื่อจะไดขยายพื้นที่การดําเนินงานในลักษณะของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพิม่ เติม โดยสถาบันจะถายโอนภารกิจพืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านสําเร็จใหกบั ชุมชน เพือ่ ใหชมุ ชนและหนวยงาน
ในพื้นที่รวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งสถาบันจะเตรียมความพรอมชุมชนกอนการถายโอน รวมทั้งมีแนวทาง
การสนับสนุนความชวยเหลือภายหลังถายโอน โดยสรางเครือขายการถายทอดความรูแ ละกระบวนการทํางานรวมกับ
ชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รายละเอียดเกณฑการถายโอนภารกิจ เกณฑการประเมินพื้นที่ และเกณฑ
การขยายพื้นที่ใหม มีดังนี้
1. การถายโอนภารกิจพื้นที่ที่ปฏิบัติงานสําเร็จ
1) เกณฑการถายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(1) มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของการพัฒนา และผานเกณฑมาตรฐานทีก่ าํ หนดในเรือ่ งนัน้ ๆ
หรือปญหาสําคัญไดรับการแกไขใหอยูในระดับที่ชุมชนสามารถจะแกไขไดดวยตนเองแลวทั้ง 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม
(2) ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาที่เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได คือ
(2.1) มีแกนนําชุมชนที่สามารถดําเนินการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
(2.2) มีความสามารถในการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระบุไวในแผนชุมชน และสามารถ
จัดการการดําเนินงานภายใตแผนชุมชนนัน้ ๆ โดยดําเนินการเองหรือไดรบั การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนมีความพรอมในการรับถายโอน
2) เกณฑการประเมินเพื่อถายโอนภารกิจของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(1) เกณฑดานผลการดําเนินงานพัฒนา
(1.1) ดานการพัฒนาอาชีพ
• ชุมชนมีความมั่นคงดานอาหารหรือมีรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต
• ชุมชนมีองคกรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการดานการผลิตและการตลาด
• การปลูกพืชอาหารของชุมชนทุกชนิดมีมาตรฐานอาหารปลอดภัย
• ชุมชนมีความสามารถเขาถึงแหลงทุน
(1.2) ดานการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
• ชุมชนมีการกําหนดเขตการใชท่ดี ินอยางเหมาะสม และมีระบบการควบคุมที่ดี
• ชุมชนมีการปลูกปาชาวบานและจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําอยางมีสวนรวม
(1.3) ดานความเขมแข็งของชุมชน
• มีองคกรชุมชนที่เขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองและพรอมเปนเครือขายในการเรียนรู และ
ได รั บ มาตรฐานของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น มาตรฐานสหกรณ หมู บ า นชุ ม ชน
ปลอดยาเสพติด หรือชุมชนที่ไดรบั มาตรฐานการทองเที่ยว (ททท. หรือจังหวัด)
• มีผูนําชุมชนและผูรูในดานตางๆ รวมทั้งมีผูนํามาสืบทอดและขับเคลื่อนการพัฒนา
ของชุมชนอยางตอเนื่อง
• มีแผนชุมชน (แผนกลยุทธ) ที่มีกิจกรรมตามแนวทางโครงการหลวงที่เหมาะสมกับบริบท
ของชุมชน ที่หนวยงานตางๆ นําไปเปนแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
(1.4) ดานการพัฒนาปจจัยพื้นฐานดานสงเสริมการผลิตและการตลาด
• ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและดูแลรักษาปจจัยพื้นฐาน
(2) เกณฑการถายโอนดานความพรอมของหนวยงานที่รับโอน
(2.1) หนวยงานที่พรอมจะรับโอนตองมีความรูและความเขาใจในกระบวนการและเปาหมาย
การทํางานของโครงการหลวง
(2.2) ภารกิจของหนวยงานสอดรับภารกิจที่จะถายโอน และมีการเตรียมความพรอมรวมกัน
(2.3) หน ว ยงานที่ พ ร อ มจะรั บ การถ า ยโอนมี ค วามพร อ มด า นบุ ค ลากร/ด า นเทคโนโลยี แ ละ
การสื่อสารอยางนอยอยางใดอยางหนึ่ง
2. เกณฑการขยายพื้นที่การดําเนินงาน
1) ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวงมอบหมายใหสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ดําเนินการ
ตามที่หนวยงาน และชุมชนเสนอขอรับความชวยเหลือ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รับมอบหมายเพื่อดําเนินการตอโดยมีเกณฑการ
พิจารณารับพื้นที่ เพื่อดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประกอบดวย
(1) เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ทีร่ ะบุวา พืน้ ทีส่ งู
หมายถึง พืน้ ทีท่ เี่ ปนภูเขา หรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงกวาระดับน้าํ ทะเลปานกลาง 500 เมตรขึน้ ไป หรือเปนพืน้ ทีท่ อี่ ยูร ะหวาง
พื้นที่สูงตามที่คณะกรรมการสถาบันกําหนด
(2) เปนชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีชาวไทยภูเขาหรือชาวไทยพื้นเมืองอาศัยอยู
(3) ชุมชนมีความพรอม มีความตองการที่จะรับองคความรูโครงการหลวงไปใชประโยชน
3) นําเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อพิจารณารับพื้นที่ ซึ่งมีประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง เปนประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

สรุปงบประมาณยุทธศาสตรสถาบัน

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
จําแนกตามยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

ป 2560
74,800,000

งบประมาณ (บาท)
ป 2561
ป 2562
ป 2563
77,100,000 76,400,000
77,850,000

ป 2564
78,350,000

384,500,000

37,050,000

37,750,000

181,550,000

9,900,000

10,000,000

49,900,000

14,200,000

14,000,000

67,750,000

5,400,000

5,600,000

30,100,000

4,500,000

4,000,000

20,900,000

6,800,000

7,000,000

34,300,000

1) ยุทธศาสตรการวิจัย
(1) แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
34,700,000 35,850,000 36,200,000
และคุณภาพของผลผลิตเกษตร
(2) แผนงานการวิจัยเพื่อฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
10,500,000
9,700,000
9,800,000
และสิ่งแวดลอม
(3) แผนงานการวิจัยเพื่อตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนา
13,200,000 12,850,000 13,500,000
นวัตกรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
(4) แผนงานการวิจัยระบบเกษตร
นิเวศพื้นที่สูง การวิจัยเชิงพื้นที่
6,100,000
7,400,000
5,600,000
และการทดสอบองคความรู
โครงการหลวง
(5) แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
3,400,000
4,500,000
4,500,000
สังคม และสิ่งแวดลอม
(6) แผนงานการบริหารจัดการและ
การจัดการทรัพยสินทางปญญา
6,900,000
6,800,000
6,800,000
และสิทธิชุมชน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาและขยายผล
189,831,600 235,826,750 255,430,600
โครงการหลวง
(1) แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง 50,320,000 64,470,000 70,250,000
(2) แผนงานพัฒนาพื้นที่สูง
124,700,000 153,756,750 166,680,600
แบบโครงการหลวง
(3) แผนงานการสนับสนุนโครงการ
5,300,000
5,600,000
5,900,000
รักษน้ําเพื่อแมของแผนดิน

267,320,500

รวม (บาท)

287,100,300 1,235,509,750

77,300,000

83,800,000

346,140,000

170,520,500

183,000,300

798,658,150

6,200,000

6,500,000

29,500,000
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ยุทธศาสตร
(4) แผนงานถายทอดองคความรู
โครงการหลวง
(5) แผนงานบริหารจัดการ
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
(1) แผนงานวิชาการและการเรียนรู
(2) แผนงานการตลาดและกิจกรรม
(3) แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และบํารุงรักษาสวน
(4) แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ
4) ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนา
องคกร
(1) แผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2) แผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย
และพัฒนาบุคลากร
(3) แผนงานการพัฒนาระบบงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
(4) แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(5) แผนงานพัฒนาเครือขายการวิจัย
และพัฒนากับนานาชาติ
รวมงบประมาณ (บาท)
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งบประมาณ (บาท)
ป 2562
ป 2563

ป 2564

รวม (บาท)

ป 2560

ป 2561

6,211,600

8,500,000

8,800,000

9,100,000

9,300,000

41,911,600

3,300,000

3,500,000

3,800,000

4,200,000

4,500,000

19,300,000

110,585,100 114,050,000 114,250,000

114,900,000

115,550,000

569,335,100

5,951,000
10,413,000

6,150,000
10,400,000

5,750,000
10,900,000

5,800,000
11,400,000

5,850,000
11,900,000

29,501,000
55,013,000

49,285,740

52,500,000

52,600,000

52,700,000

52,800,000

259,885,740

44,935,360

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

224,935,360

171,173,300 185,310,000 198,007,000

209,820,000

223,211,100

987,521,400

7,826,050

7,826,050

7,826,050

7,826,050

7,826,050

39,130,250

3,500,000

3,640,000

3,787,000

3,940,000

4,100,000

18,967,000

172,743,950

184,643,950

813,473,050

142,347,250 151,143,950 162,593,950
7,500,000

11,700,000

11,700,000

12,000,000

12,000,000

54,900,000

10,000,000

11,000,000

12,100,000

13,310,000

14,641,100

61,051,100

546,390,000 612,286,750 644,087,600

669,890,500

704,211,400 3,176,866,250
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ภาคผนวกที่ 2

เปาหมายและ

วิธีการทํางานรายยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการวิจัย
ดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู
เปาหมาย
1. เกษตรกรนําองคความรูไปใชในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลเกษตร (เพิ่มปริมาณและคุณภาพ)
2. งานวิจัยที่ตรงตามความตองการ/ปญหาของชุมชน
3. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบทอดจากรุนสูรุน (หลักสูตรทองถิ่น)
4. ความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด

1. จํานวนองคความรูในการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตเกษตร
2. จํานวนองคความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การรวบรวม อนุรักษ วิจัยและพัฒนาตอยอด
เพื่อสรางประโยชนตอเศรษฐกิจชุมชน
3. จํานวนองคความรูในการฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

หนวยนับ

2560

เรื่อง

6

6

6

เรื่อง

2

2

เรื่อง/
เทคโนโลยี

-

วิธีการ
1. คัดเลือก/สํารวจ/รวบรวม/สังเคราะหองคความรูโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน
2. ทดสอบองคความรู/ เทคโนโลยีการผลิต (พืช/สัตว) ใหเหมาะสมกับพืน้ ทีส่ งู
3. ถายทอดองคความรูสูชุมชนผานระบบการเรียนรู

2564

รวม

6

6

30

2

2

2

380,000

-

1

1

-

2

2560

2561

2562

2563

2564
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ดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภัณฑ
เปาหมาย
ความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการอนุรักษและฟนฟูเพื่อใชประโยชน (ชุมชนเกิดความตระหนัก) และ
เกษตรกรใชปจจัยการผลิตชีวภาพที่สนับสนุนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

2560

ผลิตภัณฑ

6

2

5

เรื่อง

≥10

≥10

วิธีการ
วิเคราะหปญหาและโอกาสเพื่อคัดเลือก/พัฒนาผลิตภัณฑ
วิเคราะหศักยภาพและโอกาสทางการตลาดการใชประโยชน
ในชุมชนของผลิตภัณฑ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อบรมและถายทอดกระบวนการผลิตสูเกษตรกร
การประสานความรวมมือกับภาครัฐ/เอกชนในการสงตอ/
ผลักดันผลิตภัณฑสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
รวมกับนักวิจัยที่เกี่ยวของกําหนดผลงานวิจัยที่จะขอจดแจง/จดทะเบียน
ยื่นคําขอทรัพยสินทางปญญา

2560

4. ผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อใชประโยชน
ในระดับชุมชน/เชิงพาณิชย
5. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพยสิน
ทางปญญา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

2564

รวม

2

5

20

≥10

≥10

≥10

≥50

2561

2562

2563

2564

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

2564

รวม

ดานการพัฒนาชุมชนตนแบบดานระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง
เปาหมาย
ระบบการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับภูมิสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

6. ชุมชนหรือพื้นที่ตนแบบดานระบบเกษตรนิเวศ
พื้นที่สูง และ/หรือการอยูอาศัยรวมกับปาไมได ชุมชน/พื้นที่
อยางยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

1.
2.
3.
4.

70

2560

-

วิธีการ
วิเคราะหระบบนิเวศเกษตร รวมทั้งปจจัยการตัดสินใจของเกษตรกร
ในแตละภูมิสังคม
วิเคราะหปญ
 หาหลักของงานวิจยั ทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับแตละระบบ
ใชหลักการเกษตรนิเวศในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
การผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน
ดําเนินงานวิจัยโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(ชุมชน-นักวิจัย-นักพัฒนา)

2

4

3

-

9

2560

2561

2562

2563

2564
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ดานการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
เปาหมาย
นําองคความรู/เทคโนโลยีจากหนวยงาน เครือขาย เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของสถาบัน
ตัวชี้วัด

7. จํานวนโครงการวิจัย/เครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ
ที่มีแผนปฏิบัติการรวมกัน

หนวยนับ

2560

โครงการ/
เครือขาย

-

วิธีการ
1. ประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยวิจัย องคกรระดับนานาชาติ
เพื่อเขาถึงแหลงความรูและนวัตกรรมดานการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรฯ และการรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํามาพัฒนาตอยอด
ในงานวิจัยสถาบัน
2. สงเสริมใหนักวิจัย สวพส. พัฒนาความเปนมืออาชีพดวยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับองคกรเครือขาย
3. จัดทําขอตกลง แผนปฏิบัติการกับหนวยงานในประเทศเพื่อบูรณาการ
ความรวมมือทางวิชาการสาขาที่ สวพส. ยังมีความเชี่ยวชาญไมเพียงพอ

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

2564

รวม

1

1

1

1

4

2560

2561

2562

2563

2564

2. ยุ ท ธศาสตร ก ารสนั บ สนุ น งานโครงการหลวงและพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง
ดานการสนับสนุนงานโครงการหลวง
เปาหมาย
1. แหลงทองเที่ยวไดตามมาตรฐานตางๆ
2. โครงการหลวงเปนแหลงเรียนการพัฒนาบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
3. ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น เชน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดตนทุน
การผลิต และเกษตรกรมีระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม
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หนวยนับ

2560

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

รอยละ

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

รอยละ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ราย

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000 380,000

วิธีการ
การจัดทํา (1) แผนปฏิบตั กิ ารสนับสนุนโครงการหลวง (2) แผนปฏิบตั กิ าร
เชือ่ มโยงโครงการหลวงกับโครงการพัฒนาแบบโครงการหลวง และ
(3) แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของหนวยงานตางๆ เพื่อเปนรอบ
ในการปฏิบัติงาน
ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่โครงการหลวง
ทําแผนความเชื่อมโยงระหวางโครงการหลวง และ สวพส.
- จัดทําแผนการเยี่ยมเยียน และการติดตามงาน ใหคําปรึกษา
เชื่อมโยงงานใหแตละสวน
- วางแผนการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการตลาด
- จัดตัง้ คณะทํางานการเชือ่ มโยงโครงการหลวง และขยายผลในแตละดาน
- ประชุมสรุปงาน (ปละ 2 ครั้ง)
การถายทอดองคความรู
- จัดประชุม วิเคราะหแนวโนมสถานการณโลก (5 ป) รวมกับ
กลุมเกษตรกร เพื่อกําหนดองคความรู
- จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ จัดคายเยาวชน การฝกงาน
- ติดตาม/ใหคําแนะนําและประเมินการนําไปใชประโยชน

2560

2561

2562

2563

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของสถาบันในการสนับสนุน
งานโครงการหลวง ไมนอยกวารอยละ 90
โดยเฉลี่ย
2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู
การเยี่ยมเยียนใหคําปรึกษา และระบบ
การวางแผนการผลิตและการตลาดรวมกับ
มูลนิธิโครงการหลวง ไมนอยกวารอยละ 80
3. จํานวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาและ
การถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง

1.

2.
3.

4.
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2564

รวม

2564

ดานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เปาหมาย
เครือขายของเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตการตลาดรวมกัน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (มีความมั่นคง
อยางยั่งยืน) ชุมชนสามารถแกปญหาดวยตนเอง เปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน และมีเครือขายองคความรู
ตัวชี้วัด

4. รายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถายทอด
องคความรูและมีการนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาอาชีพ
5. ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงที่มีความเขมแข็ง โดยสามารถ
จัดทําแผนชุมชนและการนําไปใชประโยชน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาได ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของชุมชนทั้งหมด
6. ชุมชนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ
โครงการหลวง

หนวยนับ

2560

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

ลานบาท

120

140

160

180

200

800

รอยละ

≥50

≥50

≥50

≥50

≥50

≥50

ชุมชน

15

15

20

20

20

90

2560

2561

2562

2563

2564

วิธีการ

2564

รวม

การสงเสริมอาชีพ
1. วิเคราะหสภาพภูมิสังคม อาชีพ รายได และบริบทชุมชน และกําหนด
แนวทางการพัฒนารวมกับชุมชน
2. การถายทอดองคความรูแกเกษตรกรและเจาหนาที่
3. การสงเสริมอาชีพและการผลิต ไดแก การเสริมพืชทางเลือกและ
พัฒนาศักยภาพพืชเดิม พัฒนามาตรฐานการผลิต (GAP) สนับสนุนปจจัย
การผลิตและสงเสริมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และพัฒนาการ
รวมกลุมใหมีการพึ่งตนเองมากขึ้น
4. พัฒนาระบบการติดตามของเจาหนาที่ เชน ระบบผูเชี่ยวชาญใหความรู
ในพื้นที่ตางๆ ระบบการสื่อสารและการติดตามงาน (ผานชองทาง IT
และ Application) การประชุมหมูบาน
5. พัฒนาดานวางแผนการผลิตและการตลาด เชน ระบบ logistic
(การขนสง/เดินทาง) โครงสรางพื้นฐานดานอาชีพ วิเคราะหตนทุน
ผลตอบแทน พัฒนาระบบประมาณการผลผลิต (ซอฟตแวร)
การจัดทําแผนชุมชนและชุมชนตนแบบ
1. พัฒนากรรมการชุมชนและผูนําชุมชน ในการวางแผนการพัฒนา
การแลกเปลี่ยนขอมูลชุมชน และรวมวิเคราะหขอมูลแตละดาน
ภายในชุมชน ในการปรับเปลี่ยน แกไขปญหา โดยเนนวิถีชีวิต
ตามบริบทชุมชน
2. เสนอแผนเขาบรรจุในแผน ในหนวยงานรวมดําเนินงาน เชน อําเภอ
จังหวัด เปนตน เพื่อเกิดการบูรณาการการใชขอมูลและปรับรูปแบบ
การทํางานแบบบูรณาการ
3. ทบทวนแผน (ประเมิน/recheck) เจาหนาที่ติดตามใหคําแนะนํา
การจัดทําเคลื่อนแผนอยางตอเนื่อง
4. กําหนดเกณฑของชุมชนตนแบบ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม)
และจัดทําแผนพัฒนาชุมชนตนแบบ
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
ชุมชนสามารถอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง
ตัวชี้วัด

7. ชุมชนในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
สามารถกําหนดเขตพื้นที่ ควบคุมการบุกรุกปา
และมีสว นรวมในการอนุรกั ษและฟน ฟูสง่ิ แวดลอม
ไมนอยกวารอยละ 50 ของชุมชนทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนวยนับ

2560

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

รอยละ

≥50

≥50

≥50

≥50

≥50

≥50

2560

2561

2562

2563

2564

วิธีการ
การวางแผนแบงแยกพื้นที่ปาและพื้นที่เกษตร โดยจัดทําแผนที่รายแปลง
และกําหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning)
การวางแผนปรับระบบเกษตร (ปลูกพืชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)
ดินจะมีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา และปลูกหญาแฝก
สงเสริมปลูกปาชาวบาน สรางแรงจูงใจในการดูแลรักษาปา
และสนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา ปาชุมชน เชน ปลูกปา
ทําแนวกันไฟ เปนตน
มีการพัฒนาแหลงน้ําใชของชุมชน เชน ทําฝายระบบน้ํา ระบบกักเก็บน้ํา
ระบบกระจายน้ํา เปนตน โดยการพัฒนาคุณภาพ/ปริมาณของแหลงน้ํา
รวมดวย
การลดมลภาวะ ไดแก
- ลดการใชสารเคมี เชน ตรวจสารพิษตกคางในผลผลิต (หองวิเคราะหสาร)
ตรวจคัดกรองเลือด (เฝาระวัง) มาตรการจัดการทําลายขยะพิษ
รวมถึงปองกันและจัดการน้ําเสียในชุมชน
- ลดการเผา เชน ปลูกพืชทางเลือก (ไมผล ไมยืนตน ไมเศรษฐกิจ)
ทําปุยหมัก (รณรงค) ปลูกพืชเหลื่อม (ขาวโพดเหลื่อมถั่ว) รวมถึง
จําแนกปริมาณขยะทีส่ งู ใหสามารถ recycle ได หรือแปรสภาพเปนปุย ได

2564

รวม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและการสรางรายได
เปาหมาย
1. ผูรับการเรียนรูนําองคความรูไปสรางรายได/ประกอบอาชีพและพัฒนาสูสังคม
2. หลักสูตรการเรียนรูข องอุทยานฯ ถูกนําไปเปนหลักสูตรของโรงเรียน/แผนการเรียนการสอน และมีการเผยแพร
ที่กวางขวาง และมีหนวยงาน/องคกร/โรงเรียน มาเรียนรูในอุทยานฯ เพิ่มมากขึ้น
3. มีแนวทางวิธีการและการเขาถึงกลุมลูกคาแตละกลุมไดถูกตองและเหมาะสมตามกลุมลูกคา และสราง
ความเชื่อมั่นในการบริการแกนักทองเที่ยว/ผูเรียนรู
4. มีรปู แบบการบริหารจัดการเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ ว/ผูเ รียนรูท ช่ี ดั เจน และยกระดับบริการใหเปนมาตรฐานสากล
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ตัวชี้วัด

1. จํานวนผูเขารับการเรียนรูและผูเขารับบริการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ของทุกป
2. รายไดของอุทยานหลวงราชพฤกษ เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 ของทุกป
3. รอยละความพึงพอใจของผูมาใชบริการ

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

หนวยนับ

2560

รอยละ

7

7

7

รอยละ

5

5

รอยละ

≥90

วิธีการ
1. การปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความโดดเดนและมีเอกลักษณ
สวยงามตลอดทั้งป
2. จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวและผูเขารับการเรียนรูตลอดทั้งป
โดยคํานึงถึงความคุมทุน
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการในการถายทอดความรูใหมี
ความนาสนใจ
- พัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาศักยภาพการใหบริการ

2564

รวม

7

7

7

5

5

5

5

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

2560

2561

2562

2563

2564

selfie land

Sky walk
เชื่อมโดม
ไมเขตรอน
ปา 3 อยางฯ

สวนราตรี

เทศกาลโคมไฟ น้ําพุดนตรี
ไทย-เทศ

- หลักสูตร
- หลักสูตร/
ปา 3 อยาง กิจกรรม
- Youth Camp สําหรับ
ตางชาติ
- หลักสูตร
หญาแฝก
และบํารุงดิน

สวนลอดน้าํ
การแสดง
@บึงราชพฤกษ วัฒนธรรม/
เทคโนโลยี
ทันสมัย

- หลักสูตร
เกษตร
ในเวียง
- สื่อที่ทันสมัย

- หลักสูตร
- หลักสูตร
นักพฤกษ
นักพฤกษ
ศาสตรนอย ศาสตรนอย
ขั้นตน
ยกระดับ

4. การสรางเครือขายความรวมมือและพันธมิตรกับภาครัฐและเอกชน รวมทัง้
การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ
การสรางรายได
1. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลาย ทั้งในทองถิ่น
2. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สสปช. ททท. ออกบูธ Road show
ทั้งในและตางประเทศ
3. การพัฒนา/เพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการตลาด
(ที่ปรึกษาดานภูมิทัศนและพรรณไม)
4. การจางที่ปรึกษาที่มคี วามเชี่ยวชาญดานการตลาด การโรงแรม
เพื่อทําตลาดเชิงรุก
5. การปรับปรุงพื้นที่เพื่อนํามาใชประโยชนในการใหบริการเชาพื้นที่
จัดนิทรรศการ
6. พัฒนาผลิตภัณฑทั้งดานการใหบริการและสินคาแหลงทองเที่ยวภายใน
อุทยานฯ (การจัดทําโปรโมชั่น, การจัดทําแพ็คเกจการทองเที่ยว,
การพัฒนาสินคาที่ระลึก)
การสรางความพึงพอใจ
1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการและดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
เชน
- ใหบริการรานคา รานถายเอกสาร ตู ATM จักรยาน
- มีระบบกลองวงจรปดครบทุกพื้นที่เพื่อแกปญหากรณีของหาย
และความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
- มีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย รองรับนักทองเที่ยว/คนเรียนรู เชน LCD
- วางระบบมาตรการดานความปลอดภัย/เฝาระวัง/ประกันภัย/หอง
พยาบาล
2. พัฒนาระบบเพื่อชวยในการปฏิบัติงานและเผยแพรองคความรู
- บริการ Wi-Fi ทุกพื้นที่
- พัฒนาระบบการจําหนายตั๋วที่ทันสมัยและระบบการตรวจทาน
การจําหนายตั๋ว
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
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ดานความหลากหลายของพรรณไม
เปาหมาย
1. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก แลกเปลี่ยนความรู พรรณไม บุคลากร และอื่นๆ
2. มีพื้นที่ที่สามารถจัดแสดงและรวบรวมความหลากหลายพรรณไมแตละประเภทไดอยางสมบูรณ
3. เพิ่มคุณคาของอุทยานใหเปนแหลงเรียนรูที่มีความหลากหลายทัดเทียมกับระดับนานาชาติ (15,000)
4. ไดระบบฐานขอมูลพรรณไมที่สามารถเผยแพรไดสากล และเชื่อมกับหนวยงานภายนอกได
5. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญดานพรรณไม
6. มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการดูแลบํารุงรักษาพรรณไมทั่วทั้งอุทยานฯ
ตัวชี้วัด

4. การเพิ่มความหลากหลายของพรรณไม

หนวยนับ
texa

วิธีการ
1. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่ดําเนินงานดานพรรณไม
ทั้งในและตางประเทศ
2. เตรียมพื้นที่/พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการดําเนินการ
เชน ไมเมืองหนาว, ไมน้ํา, ไมดอก, ไมผล และอื่นๆ

2560

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

76

รวม
≥15,000

2560

2561

2562

2563

2564

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

2 พท.

1 พท.

1 พท.

1 พท.

(แคคตัส/
(ไมน้ํา)
(สับปะรดสี)
ไมเมืองหนาว)
- เพิ่มบุคลากร - เพิม่ บุคลากร - เพิ่มบุคลากร
3. พัฒนาบุคลากรในการผลิตพรรณไมและปจจัยการผลิต
ดานไมน้ํา
โดยอุทยานฯ โดยการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ดาน Cactus ดาน
สั
บ
ปะรดสี
ในอุทยาน การอบรม/ดูงานจากหนวยการภายนอก

ทั้งราชการและเอกชน และคัดสรรจากบุคลากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญดานพรรณไมเฉพาะกลุม
4. ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบกระจายน้ํา/
การสงน้ํา ระบบสํารองน้ํา การผลิตปุยหมัก วัสดุปลูก
โรงเรือนเก็บวัสดุ โรงเรือนพรรณไม
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลพรรณไมและเชื่อมโยงขอมูล
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

2564

ระบบฐาน เก็บขอมูล เก็บขอมูล
ขอมูล
พรรณไม พรรณไม
8,500 ชนิด 9,000 ชนิด
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(ไมใบ,
ไมดอกในรม)
- เพิ่มบุคลากร
ดานไมใบ,
ไมดอกในรม

1 พท.

(ไมเมืองหนาว)
- เพิ่มบุคลากร
ดานไม
เมืองหนาว

4. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
ดานการพัฒนามาตรฐานองคกร
เปาหมาย
สวพส. เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับ (ดานการบริหารจัดการองคกร) และมีแนวทางการทํางานของ สวพส.
ที่ชัดเจน/ดีขึ้น และงานของ สวพส. มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด

1. การขอรับรองการยกระดับคุณภาพการบริหาร
งานตามแนวทาง TQA อยางนอย 1 unit

หนวยนับ

2560

unit

-

วิธีการ

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

2564

รวม

-

-

-

1

1

2560

2561

2562

2563

2564

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

2564

รวม

1. ทําความเขาใจ TQA
2. ประชุมทีมงาน และทีมขับเคลื่อน
3. ประเมินตนเองและองคกร
- จัดทําแผนการเตรียมองคกรเพื่อขอรับการประเมิน
- ทํา Gap Analysis และจัดทําแผนที่การปรับปรุงองคกร
4. สงรางแผนปฏิบัติ TQA (กิจกรรมนํารองและแผนพัฒนาบุคลากร)
5. ปรับปรุงองคกรตามแผนที่การปรับปรุงองคกร (PMQA)
(ปรับปรุง 5 ส. และไคเซน)
6. ดําเนินการจัดทํา Application Report ขอรับการตรวจประเมิน (สมัคร TQA)

ดานธรรมาภิบาลขององคกร
เปาหมาย
สถาบันมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด

2. ระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการและ
ความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลตอ
การทํางานของสถาบัน ไมนอยกวารอยละ 85
3. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการทํางานของสถาบัน

หนวยนับ

2560

รอยละ

85

88

90

92

95

95

เรื่อง

1

1

1

1

1

5

2561

2562

2563

2564

วิธีการ
2560
1. พัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัดที่เกี่ยวของใหถูกตองและนาเชื่อถือ
รวมทั้งระบบการติดตามและการรายงานผลที่มีคุณภาพ โดยอาศัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
- จางหนวยงานภายนอกเปนผูประเมิน เชน การเก็บขอมูลความพึงพอใจ
ณ จุดบริการ
- แบงกลุมผูประเมิน เชน การรับบริการภายนอก เจาหนาที่ภายนอก ฯลฯ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานของสถาบัน
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ดานการพัฒนาบุคลากร
เปาหมาย
บุคลากร สวพส. ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนบุคลากรปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ (มุงมั่นและทุมเท)
และมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่สอดคลองกับภาระที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

4. ระบบสมรรถนะและเสนทางการฝกอบรมระยะ
5 ป
5. หลักสูตรการเรียนรูวิธีการปฎิบัติงาน
ตามแนวทางโครงการหลวง

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

หนวยนับ

2560

แผน

1

-

-

หลักสูตร

1

2560

วิธีการ
การพัฒนาบุคลากร
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับยุทธศาสตรสถาบัน มีการวางแผนคน
เชิงยุทธศาสตรใหรองรับตอการเปลีย่ นแปลงและทิศทางการทํางาน
ในอนาคต เชน ดานการตลาด ดานสารสนเทศเชิงพื้นที่
2. พัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางโครงการหลวง
1. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่ม และ
มีความมุงมั่น ศรัทธาในการปฏิบัติงานตามแบบโครงการหลวง
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับบริบทบนพื้นที่สูง และแนวทาง
โครงการหลวง พรอมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร
3. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรู และการจัดการ
ความรูโครงการหลวงอยางเปนระบบ

2564

รวม

-

1

2

1

-

1

3

2561

2562

2563

2564

60-64

65-69

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมาย
องคกรที่มีประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจาหนาที่สถาบันสามารถลดขั้นตอน
ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ าน สนองตอบความตองการผูใ ชงาน (จนท.สถาบัน หนวยงานเครือขาย เกษตรกร ประชาชน)
มีผูรับบริการใชงานระบบเพิ่มขึ้น และมีการนําขอมูลไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด

6. มีระบบฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางนอย 5 ระบบ
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หนวยนับ

2560

ระบบ

1

คาเปาหมาย
2561
2562
2563
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1

1

1

2564

รวม

1

5

1.
2.
3.

4.
5.
6.

วิธีการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหบุคลากรเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการขององคกรใหรองรับการ
เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีโครงขายขอมูลที่เชื่อมตอ
ถึงกันและมีกระบวนการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนฐานขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือ
และมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง
พัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูล ขาวสาร องคความรูใหแกผูรับบริการ
สรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล ตั้งแตระดับชุมชน
จนถึงหนวยงานรวม
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2560

2561

2562

2563

2564

ดานการสนับสนุนงานเกี่ยวกับดานตางประเทศ
เปาหมาย
การสนับสนุนการพัฒนาและสรางเครือขายการเรียนรูกับตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด

8. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนงานเกี่ยวกับ
ดานตางประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80

1.
2.
3.

4.

หนวยนับ

2560

รอยละ

80

คาเปาหมาย
2561
2562
2563

80

วิธีการ
2560
สนับสนุนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เกีย่ วกับผลสําเร็จของโครงการหลวง ดานการพัฒนาทางเลือกเพือ่ ทดแทน
การปลูกพืชเสพติดและการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนในตางประเทศ
สนับสนุนการเผยแพรผลผลิตคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวงใหเปน
ที่รูจักและยอมรับในตลาดในตางประเทศ และเสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในตางประเทศ
สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณใหแกบุคลากรของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบัน ในการเปนที่ปรึกษาดานการพัฒนาทดแทน
พืชเสพติดและการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนใหกับหนวยงาน
ในตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ
สงเสริมใหบุคลากรและเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบัน
ไดมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกวางขวาง
โดยการศึกษา ดูงาน และฝกอบรมดานการเกษตรสาขาตางๆ
ในตางประเทศ รวมทั้งเสริมสรางเครือขายความรวมมือการวิจัย
และพัฒนากับนานาชาติ

2564

รวม

80

80

80

80

2561

2562

2563

2564
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กลุมบริหารจัดการงานวิจัย (6)

กลุมสังคม (3)

กลุมประสานความรวมมือวิจัย
และพัฒนากับตางประเทศ (3)

กลุมชวยอํานวยการ
คณะกรรมการบริหาร (5)

กลุมบริหารจัดการ
งานพัฒนา (7)

กลุมติดตามและประเมินผล (4)

กลุมงานสํานักงานกรุงเทพ (2)

กลุมงานนิติการ (4)

กลุมงานอาคาร สถานที่ (17)

กลุมงานธุรการและ
ประชาสัมพันธ (7)

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (4)

กลุมงานพัสดุ (7)

กลุมแผนงาน
และงบประมาณ (4)

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ (12)

กลุมขยายผล
โครงการหลวง (23)

กลุมทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (9)

กลุมงานคลัง (7)

สํานักอํานวยการ (49)
ผูอํานวยการสํานัก (1)

กลุมโครงสรางพื้นฐาน (6)

กลุมพัฒนาและ
ดูแลบํารุงสวน (5)

กลุมอํานวยการ (12)

กลุมวิชาการและ
การเรียนรู (9)

กลุมการตลาด
และกิจกรรม (9)

รองผูอํานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ (2)

อุทยานหลวงราชพฤกษ (44)
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ (1)

หนวยตรวจสอบภายใน (3)

กลุมยุทธศาสตร (3)

สํานักยุทธศาสตรและแผน (32)
ผูอํานวยการสํานัก (1)

กลุมขยายผลโครงการหลวง
ในพื้นที่ลุมน้ําเฉพาะ (14)

กลุมสนับสนุน
โครงการหลวง (10)

สํานักพัฒนา (55)
ผูอํานวยการสํานัก (1)

รองผูอํานวยการสถาบัน (1)
(บริหาร)

ผูอํานวยการสถาบัน

คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ผังโครงสรางการแบงสวนงานและอัตรากําลังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (213 อัตรา)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 7/2559

กลุมเพิ่มผลผลิตและ
การตลาด (8)

สํานักวิจัย (27)
ผูอํานวยการสํานัก (1)

รองผูอํานวยการสถาบัน (1)
(วิชาการ)

ผูเชี่ยวชาญ (1)

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

โครงสรางองคกร

ภาคผนวกที่ 3

ภาคผนวกที่ 4

สรุปผลการดําเนินงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ระยะที่ผานมา

4.1 ทบทวนผลการดําเนินงานของภาพรวมสถาบันในระยะที่ผานมา
สถาบันไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง (3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ (4) ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่มีผลการดําเนินงานสําเร็จในระดับที่นาพึงพอใจ ซึ่งประเมินไดจากตัวชี้วัดของ
สํานักงบประมาณ ตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. และเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน
ของสถาบัน รายละเอียดดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ ชวงป พ.ศ. 2555-2558
สถาบันไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณภายใตยุทธศาสตร ระยะที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น
1,791,199,300 บาท เมื่อเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเฉลี่ยรอยละ 14.83 สําหรับการใชจายเงินของสถาบันภายใตยุทธศาสตร ระยะที่ 2 ใชจายเงินงบประมาณทั้งสิ้น
1,672,404,715.16 บาท คิดเปนรอยละ 93.37 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด โดยผลการใชจายจริง
ในแตละป คิดเปนรอยละ 90-96 (แผนภาพที่ 1)
ผลการดําเนินตามตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ (พ.ศ. 2555-2558) ไดกําหนดเปาหมายในการบริการของ
สถาบัน เกี่ยวกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงไดรับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง และสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยมีตวั ชีว้ ดั เชิงปริมาณ
และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไดแก
1) จํ า นวนเกษตรกรที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต ามแนวทางโครงการหลวง ตั้ ง แต ป
พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งมีผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมาย
2) รอยละของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายไดนําองคความรูจากศูนยการเรียนรูไปใชประโยชน
3) จํานวนโครงการวิจยั ทีด่ าํ เนินการ และรอยละผลสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจยั
เปนไปตามคาเปาหมาย
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4) รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ มีผลการดําเนินงานเปนไปตาม
คาเปาหมาย ยกเวนป พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายเล็กนอย เนื่องจากความเขาใจของ
ผูตอบแบบสอบถามและจํานวนผูตอบแบบสอบถามกระจุกตัว
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แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและผลการใชจายจริงภายใตยุทธศาสตรของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2558)
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1. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ
พัฒนาและถายทอดความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง
(ราย)
2. จํานวนโครงการวิจัย
ที่ดําเนินการ (โครงการ)
3. รอยละของเกษตรกรในพื้นที่
เปาหมายไดนําองคความรูจาก
ศูนยการเรียนรูไปใชประโยชน
4. รอยละของผลความสําเร็จ
ของผลการดําเนินงานตาม
แผนงานของโครงการวิจัย
5. รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ

ตัวชี้วัด

99.18

114.82

-

112.00

169.51

85

85

70

27

66,000

85.5

99.6

95.76

27

110,647

100.59

117.18

136.80

100.00

167.65

ปงบประมาณ 2556
แผน
ผล
%ผล/แผน

85

85

75

29

69,000

82.23

95.84

94.48

31

127,549

96.74

112.75

125.97

106.90

184.85

ปงบประมาณ 2557
แผน
ผล
%ผล/แผน

แผนภาพที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรสถาบัน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555-2558
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ปงบประมาณ 2558
แผน
ผล
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2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชวงป
พ.ศ. 2550-2554
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชนของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) และเปาหมายของหนวยงานที่กําหนด ดังนั้นสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดใหสถาบันจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน ซึ่งมีการวัดผลทั้ง 4 มิติ ไดแก (1) มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (2) มิติดานคุณภาพ
การใหบริการ (3) มิตดิ า นประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน และ (4) มิตดิ า นการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
โดยผลการปฏิบตั งิ านของสถาบันตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2555-2558 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตัง้ และ
เปนตัวชี้วัดที่ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. มีดังนี้ (แผนภาพที่ 3)
ผลการดําเนินงานของสถาบันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดี ระดับคะแนนรวมอยูในเกณฑสูง โดยมีคะแนน
อยูในชวง 4.7935-4.9662
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เปนตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงคการจัดตั้งและอํานาจหนาที่ของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระดับคะแนนรวมอยูใน
เกณฑสูง โดยมีคะแนนเต็ม 5.0000 ทุกป
มิติที่ 2 มิตดิ า นคุณภาพการใหบริการ เปนตัวชีว้ ดั สะทอนความสําเร็จในการตอบสนองตอความคาดหวัง
และความตองการของผูมีสวนไดเสีย ระดับคะแนนรวมอยูในเกณฑสูง โดยมีคะแนนอยูในชวง 4.4320-4.9460 (2558
สูงสุด)
มิติที่ 3 มิตดิ า นประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน เปนตัวชีว้ ดั สะทอนความสําเร็จการปฏิบตั งิ านทางการเงิน
และการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน ระดับคะแนนรวมอยูในเกณฑสูง โดยมีคะแนนเต็ม 5.0000 ทุกป
ยกเวนป 2558 มีคะแนนต่ํากวาเล็กนอยดวยคะแนน 4.9960
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร เปนตัวชี้วัดสะทอนความสําเร็จความ
สามารถของผลการปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลที่ดีของคณะกรรมการขององคการมหาชน ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ระดับคะแนนรวมอยูในเกณฑสูง โดยมีคะแนนเต็ม 5.0000 ทุกป ยกเวนป 2558 มีคะแนนต่ํากวา
ทุกป ดวยคะแนน 4.7375
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แผนภาพที่ 3 ผลการดําเนินงานของสถาบันตามตัวชี้วัดของสํานักงาน (ก.พ.ร.) ภายใตยุทธศาสตร
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4.2 ทบทวนผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา

1) แผนงานวิจยั สนับสนุนการเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด โดยมุง เนนการวิจยั และ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดในพืชและสัตวสาํ คัญจํานวน 15 ชนิด ประกอบดวย กลุม พืชผัก ไมผล ไมดอก
และปศุสตั ว งบประมาณทีใ่ ชดาํ เนินงานทัง้ สิน้ 93,700,600 บาท โดยมุง สนับสนุนการวิจยั เชิงบูรณาการองคความรูจ าก
ผลการวิจัยของโครงการหลวง ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสําคัญ พืชอาหารเพื่อสรางความมั่นคง
ดานอาหาร การฟน ฟูแหลงอาหารชุมชนตามพระราชดําริ การเพิม่ ศักยภาพการตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
การพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐาน วิจัยการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานของทองถิ่นและพลังชีวมวล รวมทั้ง
ศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากองคความรูโครงการหลวง โดยนําเทคโนโลยีไปปรับใชใหเหมาะสม และ
สรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนควบคูไปดวย สาระสําคัญผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
(1) งานวิจัยเชิงบูรณาการองคความรูของโครงการหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไดแก
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การลดผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมอิ ากาศและการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด โดยการคัดเลือกและทดสอบพันธุ พัฒนาเทคนิคการเพาะปลูก
การจัดการโรคแมลง การจัดการธาตุอาหาร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด และ
การแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงดานพลังงานบนพื้นที่สูง
(2) งานวิ จั ย ศึ ก ษาและทดสอบองค ค วามรู โ ครงการหลวง โดยนํ า ความรู แ ละเทคโนโลยี ข อง
โครงการหลวง ไปทดสอบและการปรับใชโดยรวมกับเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อเพิ่ม
อาชีพทางเลือกและสรางรายไดแกเกษตรกร ไดแก การทดสอบการปลูกพืชผัก ไมผล ไมดอก กาแฟ การจัดการธาตุอาหาร
การปลูกขาวโพดเหลือ่ มดวยถัว่ แปะยี การทดสอบชนิดถัว่ และขาวสาลีหลังขาวนา เทคโนโลยีการเลีย้ งสัตวบนพืน้ ทีส่ งู
และการใชวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตกาซชีวภาพ รวมถึงการทดสอบการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง
ตามแนวทางโครงการหลวง
ผลผลิตและผลลัพธสําคัญ
(1) พันธุขาวทองถิ่นในพื้นที่โครงการหลวง 9 พันธุ โครงการขยายผลโครงการหลวง 14 พันธุ และ
สปป.ลาว 3 พันธุ ผลิตภัณฑขาวกลองทองถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ก่ําวังไผ
เจาเปลือกดํา เบี้ยวจิกู มีการดําเนินการโดย 2 วิสาหกิจชุมชน พันธุขาวทองถิ่นที่ปรับปรุงและคัดเลือกใหทนทาน
แมลงบั่ว มีลักษณะไมไวตอชวงแสง 4 พันธุ ไดแก บือแมว บือวาเจาะ บือคอ และกินบเสี้ยง และเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุข า วทองถิน่ ใหบริสทุ ธิ์ ตรงตามพันธุ คือ การปลูกขาวตนเดียว ภายใตระบบนาน้าํ นอย และกระบวนการเดิน
กําจัดตนพันธุปนในแปลงนา 4 ระยะสําคัญ
(2) เทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพโรงเรือนพลาสติกและระบบการปลูกภายใตโรงเรือน วิธกี ารจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก 17 ชนิด และไมดอก 3 ชนิด
(3) วิธีการลดตนทุนในการปลิดผลขององุนพันธุ Beauty Seedless โดยใช GA3 ความเขมขน พันธุองุน
ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง มีจํานวน 4 พันธุ คือ Beauty Seedless, Marroo Seedless, Flame Seedless และ Perlette
บรรจุภัณฑที่มีตนทุนต่ําและชวยยืดอายุการวางจําหนายขององุนพันธุ Beauty Seedless รูปแบบคางสําหรับการปลูก
เสาวรสหวานพันธุเ บอร 2 ตนกลาพันธุเ สาวรสหวานทีป่ ลอดไวรัส วิธกี ารจัดการหลังการเก็บเกีย่ วของพลับ อาโวกาโด และ
เสาวรสหวาน โดยการใช CO 2 เทคโนโลยี ก ารปลู ก กาแฟระยะชิ ด และวิ ธี แ ปรรู ป กาแฟแบบใช น้ํ า น อ ย และ
ลดระยะเวลาในการแปรรูปกาแฟกะลา
(4) วิธกี ารปลูกเฮมพทดี่ ภี ายใตระบบควบคุม พัฒนาเครือ่ งลอกเปลือกเฮมพ พันธุเ ฮมพทมี่ ปี ริมาณสาร
THC ต่ํากวา 0.3% คือ RPF2, RPF2, RPF3, และ RPF4 ชุดตรวจสอบปริมาณสาร THC แบบพกพา พัฒนาเครื่อง
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

85

ลอกเปลือกเฮมพ รวมถึงการนําผลการศึกษาไปใชประกอบการปรับปรุงแกไข “กฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง”
(5) แนวทางในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพในการสงผลิตผลจากศูนยพัฒนา
โครงการหลวงไปถึงลูกคาโดยตรง
(6) นําความรูและเทคโนโลยีของโครงการหลวง ไปทดสอบและปรับใชรวมกับเกษตรกรในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 แหง เกษตรกรรวมทดสอบ 285 ราย และเกษตรกรไดรับการถายทอด
1,037 ราย ไดแก
ทดสอบการปลู ก พื ช ผั ก มี เ กษตรกรเข า ร ว ม 39 ราย ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวง 14 แหง สรางรายได 590,180 บาท
ทดสอบการปลูกไมผล ซึ่งเกษตรกรสามารถสรางรายไดจากการปลูกไมผล ในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบน
ทดสอบการปลูกไมดอก เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหลงขอด
และปางมะโอ สามารถสรางรายไดจากการจําหนายไมดอกและไมกระถาง
ทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอาราบิกาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
อาทิเชน สงเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา ภายใตรม เงาใหแกเกษตรกรในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง 24 แหง จํานวน 646 ราย พื้นที่ 5,000 ไร สรางรายได 5.1 ลานบาท
ทดสอบการปลู ก ข า วโพดเหลื่ อ มด ว ยถั่ ว แปะยี เกษตรกรสามารถลดการเผาและสารเคมี
ในการกําจัดวัชพืช
2) แผนงานวิจัยการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพิ่ม
แกภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ มุงเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัย เชิงระบบ
เพื่อการจัดการระบบนิเวศดิน น้ํา และปา การสรางตนแบบเพื่อใหคนอยูอาศัยรวมกับปาไมและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยัง่ ยืน การฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการธาตุอาหารพืช การวิจยั เพือ่ ลดมลพิษสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู
การรวบรวม อนุรักษ และตอยอดองคความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง
การสรางมูลคาเพิม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ ประโยชนในการสงเสริมในระดับชุมชน และการสรางมูลคาเพิม่
จากภูมิปญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ ดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รวมทั้งนวัตกรรม
ใหมๆ ของผลิตภัณฑชุมชน เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย ตลอดจนการวิจัยและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร
และสังคมในการสรางแรงจูงใจแกชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู ในการอนุรกั ษ ฟน ฟู ทรัพยากรดิน น้าํ และปาไม เพือ่ สรางกลไก
เกี่ยวกับระบบการรวมจัดการและดูแลเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดความอุดมสมบูรณและ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลผลิตและผลลัพธสําคัญ
(1) การขยายพันธุพืชทองถิ่นรวมกับเกษตรกรใน 41 ชุมชน พืชทองถิ่นไดรับการปลูกฟนฟูความอุดม
สมบูรณเพือ่ ใชประโยชนเปนแหลงอาหาร โดยมีพชื หายากไดรบั การอนุรกั ษและฟน ฟูใน 22 ชุมชน เกษตรกรไดรบั การ
ถายทอดองคความรูการเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่น รวม 4,518 คน เกิดกลุมสมาชิกเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นเพื่อ
จําหนาย 6 กลุม สมาชิก 59 ราย สามารถสรางรายไดรวม 747,100 บาท
(2) ชุมชนรวมกันกําหนดขอบเขตพื้นที่รอยตอระหวางปาไมและชุมชน และชุมชนมีการดูแลรักษาและ
ฟนฟูปาในพื้นที่ปาอนุรักษ มีการตกลงรับทราบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชุมชนตกลงไว
(3) องคความรู องคประกอบพืชสมุนไพรและยาพืน้ บานรวมกับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู 3 ชนเผา ตํารับยาสําคัญ
จํานวน 74 ชนิด ไดรับการปลูกฟนฟูเพื่อใชประโยชน 7 ชุมชน มีผลิตภัณฑสมุนไพรรูปแบบตางๆ รวม 78 ผลิตภัณฑ
เชน ยาแกปวดหลังปวดเอว ยาแกโรคกระเพาะ ยาบํารุงกําลังปูเ ฒาทิง้ ไมเทา สนับสนุนชุมชนบานโปงคํา ตําบลดูพ งษ
อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ในการประกาศเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ 234 ชนิด
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(4) องคความรูและความหลากหลายทางชีวภาพ 9 หมูบาน ในจังหวัดเชียงใหม นาน และแมฮองสอน
และจัดเก็บไวในฐานขอมูล highland e-herbarium ผลิตภัณฑในระดับหองปฏิบัติการ จํานวน 26 ชนิด ถายทอด
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตใหแกโครงการผลิตภัณฑสมุนไพร มูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 5 ชนิดผลิตภัณฑ
จดทรัพยสินทางปญญา ประเภทลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง ไดแก ไฮแลนดอีเฮอรบาเรียม (E-herbarium) และอนุสิทธิบัตร
จํานวน 4 เรื่อง และไดรับการรับรองจากกรมทรัพยสินทางปญญา เลขที่อนุสิทธิบัตร 9124: สูตรผสมสารสกัดจาก
ใบชาเมี่ยงและน้ํามันหอมระเหยจากผลมะแขวน
(5) สารสกัดจากพืชและจุลินทรีย สําหรับการปองกันและกําจัดที่ปลูกบนพื้นที่สูง 12 ชนิด สําหรับ
การเพิ่มผลผลิตพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง 5 ชนิด ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใชงานปจจัยการผลิตชีวภาพ
รวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง 17 ชนิด
(6) วิธีการปลูกและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตหวาย 2 รูปแบบ หวายไดรับการปลูกเสริมปาธรรมชาติ
เพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณใน 16 ชุมชน มีกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหนอหวายในน้ําเกลือ ในพื้นที่โครงการหลวง
ขยายผลโครงการหลวงแมจริม จังหวัดนาน
(7) พืชพลังงานทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ 6 ชนิด นํามาใชเปนน้าํ มันเชือ้ เพลิงสําหรับเครือ่ งยนตดเี ซลขนาดเล็ก
ไดแก กระบก มะเยาหิน มะเคาะ และคอ รวมทั้งพัฒนาดานสมุนไพรและอาหาร ไดแก มะกิ้ง และมะแตก
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งหีบน้าํ มันจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของชุมชนหวยเปา และไดรบั อนุสทิ ธิบตั รเครือ่ งหีบ
น้าํ มันแบบกดอัด รวมทัง้ พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑของกลุม วิสาหกิจชุมชนบานหวยเปา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
2 รูปแบบ มีสมาชิก จํานวน 14 คน เพื่อเพิ่มมูลคาน้ํามันมะแตก
(8) องคความรูเห็ดทองถิ่น จํานวน 76 สกุล 154 ชนิด และวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดทองถิ่นรวมกับชุมชน
5 วิธี
(9) ชนิดไมที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง ไดแก กลุมชนิดไมพื้นถิ่น
กลุมชนิดไมตางถิ่น และกลุมไมไผ
(10) สูตรปุย ทีเ่ หมาะสมสําหรับเพิม่ ผลผลิตพืช 8 ชนิด ไดแก ขาวไร ขาวนา ขาวโพด ถัว่ เหลือง กะหล่าํ ปลี
ผักกาดขาวปลี หอมญีป่ นุ และลิน้ จี่ โดยเฉพาะสูตรปุย สําหรับขาวไรบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ ไดสงั เคราะหจากสถานะธาตุอาหารพืช
จากแปลงเกษตรกร 109 ราย ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 17 แหง และไดยื่นคําขอจดสิทธิบัตร
สูตรปุยขาวไร
(11) ชุมชนตนแบบโครงการหลวงเพือ่ ใหคนอยูอ าศัยรวมกับปาอยางยัง่ ยืน สอดคลองกับสภาพภูมสิ งั คม
บนพืน้ ทีส่ งู 3 รูปแบบ ชุมชนมีผลการพัฒนาอยูใ นระดับดี โดยชุมชนสามารถพึง่ พาตัวเองได สมาชิกในชุมชนมีสขุ ภาวะ
ที่ดีและมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อง
(12) บริการระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการรักษาระบบนิเวศปาไมในสวนเมี่ยงและกาแฟ โดยทดสอบ
มาตรการลดภาระหนี้สินรวมกับ ธ.ก.ส. ในโครงการธนาคารตนไม ที่มีคาตอบแทนในชุมชนบานปางมะโอ จํานวน
281,327 บาท และปาแป จํานวน 117,950 บาท สวนบานขุนตืน่ นอย ไดทดสอบการอุดหนุนการจัดทําแปลงนาขัน้ บันได
และถายทอดความรูการผลิตพืชอาหารหลัก เกษตรนํารองสงมอบพื้นที่ปลูกขาวไรเดิมเปนปาอนุรักษในปแรก
จํานวน 13.3 ไร และปที่ 2 จํานวน 42.7 ไร
3) แผนงานสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธการพัฒนา
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดลอม และรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต มุง เนนสนับสนุนการวิจยั ใหเกิดการกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เช น เน น วิ จั ย ผลกระทบจากการเป ด การค า เสรี แ ละการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของพื ช เป น หลั ก เช น
ขาว พืชเมืองหนาว พืชสําคัญบนพื้นที่สูง เพื่อกําหนดมาตรการและกลยุทธที่สรางความไดเปรียบและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ผลผลิตและผลลัพธสําคัญ
(1) ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based research program) เปนชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยกระบวนการมีสวนรวม โดยดําเนินการนํารองในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง ดังนี้
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากลวย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืนขุนตื่นนอย
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
มี ผ ลผลิ ต งานวิ จั ย มุ ง เน น การทดสอบเทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต พื ช เดิ ม และประสิ ท ธิ ภ าพ
การเพาะปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน ภายใตระบบอนุรักษดินและน้ํา ดังนี้
(1.1) เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชเดิม
ในชุมชน การทดสอบพืชทางเลือกเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน การทดสอบระบบการผลิตพืชภายใตมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย การฟนฟูพืชทองถิ่น เห็ดทองถิ่น และสมุนไพร การทดสอบระบบการเพาะปลูกในระบบอนุรักษดิน น้ํา และ
วนเกษตร การศึกษาโอกาสทางการตลาดของสินคาเกษตรในรายพืชของพืน้ ที่ การศึกษาโอกาสทางการตลาดของพืชเดิม
ในท อ งถิ่ น และพื ช ทางเลื อ ก กระบวนการดํ า เนิ น งานวิ จั ย อย า งมี ส ว นร ว มของนั ก วิ จั ย นั ก พั ฒ นา และชุ ม ชน
ในการวิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางแกไขดวยองคความรู และการดําเนินงานวิจัยในระดับแปลงเกษตรกร
(1.2) การศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิง่ แวดลอม
พืน้ ทีส่ งู โดยไดทดสอบในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง รวม 64 หมูบ า น
ผลการศึกษาแบงออกเปน 5 หมวด จํานวน 19 ตัวชี้วัด
(1.3) การศึกษาดัชนีชว้ี ดั ความอยูด มี สี ขุ ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู รวมกับชุมชนโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงนํารอง 12 แหง ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนาน โดยเกษตรกรเปนผูคัดเลือกมิติการวัดระดับ
ความอยูดีมีสุขและคาน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด รวมทั้งสนับสนุนการกําหนดแผนงานดานการวิจัยและพัฒนา
จากกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชน ผลการศึกษาแบงออกเปน 6 หมวด จํานวน 31 ตัวชี้วัด
(2) การศึกษาสินคาโครงการหลวงที่มีศักยภาพภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกรอน
(2.1) การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกรอนตอการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
(2.1.1) มีพนื้ ทีศ่ กึ ษา คือ บานดง ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมลานอย จังหวัดแมฮอ งสอน
พบวา
• ปญหาการแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศทีส่ ง ผลกระทบตอการเกษตรของชุมชน
มากที่สุด คือ ฤดูกาลการตกของฝน ปริมาณฝน รองลงมา คือ การพังทลาย
และการขาดความอุดมสมบูรณของดิน
• การเพิ่ ม ขึ้ น และลดลงของอุ ณ หภู มิ เ กิ ด ขึ้ น ไม ม าก (1-2 องศาเซลเซี ย ส)
ไมสงผลกระทบตอพืชอาหาร โดยเฉพาะขาว
• แนวทางลดความรุนแรงของปญหาการแปรปรวนของฝน ไดแก
- เกษตรกรควรหันมาปลูกขาวโดยใชกลาอายุ 25-30 วัน (จากเดิม 40-50 วัน)
- ปลูกขาวดวยระบบนาน้ํานอยหรือแหงสลับขัง
- แหลงน้ําของชุมชนบานดงเพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูก แตขาดการบริหาร
จัดการในแตละแหลงใหถูกตองและเหมาะสม ควรมีการจัดตั้งระเบียบ
การบริหารจัดการน้ําของชุมชน
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(2.1.2) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอผลผลิตไมผล
บนที่สูง ไดแก
• ฐานข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ เชื่ อ มโยงกั บ ผลผลิ ต พลั บ
บนพื้นที่สูง 1 ฐานขอมูล
• แบบจําลองพืชทีพ่ ยากรณผลผลิตระยะสัน้ (รายป) และความสัมพันธของสภาพ
ภูมิอากาศตอการใหและคุณภาพผลผลิตพลับบนพื้นที่สูง 1 รายงาน
• ขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกไมผลเมืองหนาวในพื้นที่
โครงการหลวง
• ขอมูลความสัมพันธของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตไมผลบนพื้นที่สูง 2 ชนิด ชนิดละ 1 พันธุ
(2.2) การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกาลอากาศสําหรับงานวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทย
ไดแก จัดทําฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเบื้องตน
(3) การเตรียมความพรอมของชุมชนเพือ่ เขาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แนวทางการปรับ
ตัวดานการผลิตและการตลาดเพื่อเขาสู AEC 2015 ไดแนวทางการปรับตัวดานการผลิตและการตลาดเพื่อเขาสู AEC
ทั้งแนวทางการปรับตัวของเกษตรกร และองคกร การวิจัยสินคาโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแขงขันในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ไดแก กาแฟ
4) แผนงานการจัดการองคความรูและบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง มุงเนนสนับสนุนการพัฒนา
เครือขายความรวมมือของการวิจยั และพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ภายในและตางประเทศ เพือ่ สงเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่ น
องคความรูโครงการหลวง และการเขาถึงองคความรูของการพัฒนาพื้นที่ในระดับนานาชาติ
(1) การบู ร ณาการงานวิ จั ย และงานพั ฒ นาบนพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน แ ละเผยแพร
ผลงานวิจัยสูชุมชน และพัฒนาเครือขายวิชาการในระดับชุมชนและระดับประเทศอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งผลักดัน
งานวิจัยไปสูการใชประโยชนและสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญา
เพื่อคุมครองสิทธิ์จากผลงานวิจัยและนําไปสูการสรางรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตและผลลัพธสําคัญ
(1) ความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลัมเบีย
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติ เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบในหลักการขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการไทย-โคลัมเบีย (Technical Cooperation Agreement) ฉบับที่ 2 ระหวางมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ Accion Social สาธารณรัฐโคลัมเบีย ในความรวมมือทางวิชาการดานการ
ปลูกกาแฟอาราบิกาในโครงการหลวง การจัดการผลผลิต และการตลาดผลผลิตในพื้นที่ปลูกพืชเสพติดในสาธารณรัฐ
โคลัมเบีย ไดแก
(1.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูโครงการหลวง ดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
การวางแผนการใชที่ดินโครงการหลวง การพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาดสินคาชุมชนบนพื้นที่สูง การสราง
ความมัน่ คงดานอาหารในครัวเรือนและการสงเสริมรายไดจากพืชอายุสนั้ จากโครงการหลวง รวมถึงระบบการวางแผน
ดานการผลิตและการตลาดใหแกฝายโคลัมเบีย
(1.2) การแลกเปลีย่ นเรียนรูด า นการผลิตกาแฟคุณภาพ ทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกาแฟจาก
โคลัมเบียในพื้นที่โครงการหลวง โดยสงผูเชี่ยวชาญดานการแปรรูปกาแฟคุณภาพสูงจากโคลัมเบียใหคําปรึกษาและ
ขอแนะนําในการปรับปรุง ศึกษา และทดสอบเพื่อพัฒนาผลผลิต และประชุมคณะทํางานประจําป 2 ครั้ง และจัดการ
ศึกษาดูงาน ฝกอบรมดานการปลูกและแปรรูปกาแฟอาราบิกาคุณภาพสูง การจัดการคุณภาพผลผลิตกาแฟอาราบิกา
ชั้นพิเศษในระดับแปลง (coﬀee specialty production) รวมถึงการทดสอบคุณภาพผลผลิตกาแฟอาราบิกาในระดับ
หองปฏิบัติการ (coﬀee cupping)
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(2) ความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว
ความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว ระหวางมูลนิธโิ ครงการหลวง สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) และ UNODC ประจํา สปป.ลาว ลงนามแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 การดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย 4 แผนงาน คือ การสราง
ความมั่นคงดานอาหาร การเพิ่มผลผลิตพืชผักและไมผลเพื่อสรางรายได การลดใชสารเคมี และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร โดย UNODC ประจํา สปป.ลาว ไดสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการในเดือนมีนาคม
2558 สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
(2.1) การปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ มี เ กษตรกรเข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 163 ครั ว เรื อ น
จาก 19 หมูบาน มีโรงเรือนปลูกผักรวม 255 โรงเรือน
(2.2) การปลูกไมผล มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 200 ครัวเรือน จาก 29 หมูบาน รวมพื้นที่
ประมาณ 53 เฮกตาร (331.25 ไร)
(3) ความรวมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา
ความรวมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา ในพื้นที่รัฐฉาน ของประเทศเมียนมา มีวัตถุประสงค
เพื่อนําองคความรูโครงการหลวงดานการพัฒนาทดแทนพืชเสพติด และการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนไปประยุกตใช
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
(3.1) ประธานมูลนิธิโครงการหลวง คณะผูบริหารและผูเชี่ยวชาญของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบัน เดินทางไปศึกษาขอมูลในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาทดแทนฝน ที่ UNODC ประจําประเทศเมียนมา ดําเนินการ
ในพื้นที่โครงการในรัฐฉาน 2 ครั้ง
(3.2) ผูบริหารและเจาหนาที่ของ UNODC ประจําประเทศเมียนมา ไดศึกษาการดําเนินงาน
ดานการวิจัยและสงเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาทดแทนพืชเสพติด และการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนของมูลนิธิ
โครงการหลวง 1 ครั้ง
(3.3) มูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบัน จะใหการสนับสนุน UNODC ประจําประเทศเมียนมา
ในดานการแลกเปลี่ยนพันธุพืชและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีการจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
โครงการหลวงระหวางวันที่ 7-18 มิถุนายน 2558
(4) ความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน
ความรวมมือทางวิชาการโดยประยุกตใชองคความรูในการสรางความมั่นคงดานอาหาร
การสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งผลการดําเนินงานสําเร็จเปนรูปธรรม ดังนี้
(4.1) มูลนิธโิ ครงการหลวงไดสง ผูเ ชีย่ วชาญดานไมผลเขตหนาว โดยจัดทําแปลงทดสอบสาธิต
การปลูกไมผลโครงการหลวง 5 ชนิด จํานวน 28 พันธุ ณ สถานีวิจัยเกษตรของภูฏาน ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกและ
นําผลผลิตจําหนายออกสูตลาดได
(4.2) สนับสนุนดานการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและเทคโนโลยีดานการเกษตร
โดยจัดฝกอบรมบุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน
(4.3) ประธานมูลนิธิโครงการหลวงและคณะ ไดลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการการใหคําปรึกษาดานการทําการเกษตร
ตามแนวทางโครงการหลวง ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ระหวาง วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558
(5) ความรวมมือทางวิชาการกับ Tasmania Institute of Agriculture เครือรัฐออสเตรเลีย
อยูร ะหวางหาแนวทางการสรางความรวมมือระหวางกัน ดานความเปนไปไดในการปลูกไมผลเมืองหนาว พืชเมืองหนาว
ชนิดใหมๆ บนพื้นที่สูงของประเทศไทย
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(6) ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด มีความรวมมือ
ดานการผลิตไมผลเมืองหนาว เทคโนโลยีการปลูกไมบังลม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และ Future Foods เปนตน
(7) ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สถาบันเปนหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการประสานกับหนวยงานตางๆ ตามแผน
ปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง ระยะ 5 ป เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเฮมพตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ
(8) ความรวมมือทางวิชาการกับ Institute of Industrial Crops, Yunnan Academy of
Agricultural Science (YAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสนับสนุนเครื่องลอกเฮมพ
(9) ความรวมมือทางวิชาการกับ Guangdong Academy of Agricultural Science (GDAAS)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสนับสนุนเมล็ดพันธุผักใหกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อนําไปทดสอบความเหมาะสม
(10) การแลกเปลี่ยนความรวมมือเรื่องการวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิกากับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ICCRI มีความสนใจที่จะมีความรวมมือทางวิชาการกับมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบัน ซึ่งทั้งสองฝาย
จะประสานประเด็นความสนใจดานการพัฒนากาแฟอาราบิกา เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรวมมือทางดานการวิจัย
ICCRI ตอไป
(2) การบูรณาการงานวิจัยและงานพัฒนาบนพื้นที่สูงเพื่อนําไปใชประโยชน พัฒนาเครือขาย
วิชาการในระดับชุมชนและระดับประเทศอยางเปนรูปธรรม
ผลผลิตและผลลัพธสําคัญ
นําผลงานไปใหประโยชน จํานวน 31 เรื่อง ประกอบดวย
(1) แนวทางการตลาดกาแฟอาราบิกา องุน มะมวง เสาวรสหวาน และไมดอก (กุหลาบ เบญจมาศ
ปทุมมา) ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(2) วิธีการผลิตตนกลาพันธุอาโวกาโด
(3) ปุยอินทรียในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรียที่สําคัญ
(4) วิธีการเพิ่มผลผลิตขาวโพดฝกออนอินทรียและถั่วแขกอินทรีย
(5) วิธีการลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดฮองเตอินทรีย
(6) การทําถานอัดแทงจากซังขาวโพด
(7) แนวคิดนาเพื่อปา เพื่อการสรางความมั่นคงดานอาหารและปาตนน้ํา ในพื้นที่ อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
(8) การทํา MoU ระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปกาแฟอาราบิกา เพื่อการผลิตและ
การแปรรูปบนพื้นที่ดอยชางอยางยั่งยืน
(9) เทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืชผักตระกูลสลัด 4 ชนิด ไดแก คอส ผักกาดหอม
หอใบแดง โอคลีฟแดง และโอคลีฟเขียว
(10) ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาการใชประโยชนพืชทองถิ่นในชุมชน
บานแมเตอ และชนิดพืชเดน
(11) สมุนไพรชงดื่ม 4 ชนิด ไดแก ผักเชียงดา มะรุม รางจืด ยานาง
(12) เชื้อราสาเหตุโรคแมลง แบบเชื้อสด 4 สายพันธุ พรอมวิธีการเพิ่มปริมาณ
(13) ชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชผักบนพื้นที่สูง 8 ชนิด
(14) สเปรยเพิ่มความชุมชื่นใบหนา (Face moisturizer)
(15) ผลิตภัณฑบํารุงเสนผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic)
(16) ชุดผลิตกาซชีวภาพจากถังพลาสติก 200 ลิตร รวมกับถุงพลาสติกแบบพีอี
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(17) บอกาซชีวภาพจากพลาสติก PE
(18) การใชกาก (เปลือก) กาแฟรวมกับมูลสัตวเพื่อผลิตกาซชีวภาพ
(19) การเพาะขยายพันธุมะแขวน
(20) การพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํามันมะแตกและพืชสมุนไพรทองถิ่น
(21) ปุยสําหรับเพิ่มผลผลิตพืช 10 ชนิด ใชในชุมชน
(22) การผลิตเมล็ดพันธุขาวบริสุทธิ์ดวยวิธีการปลูกขาวตนเดี่ยว
(23) การผลิตเมล็ดพันธุเ ฮมพ (พันธุร บั รอง) ทีม่ ี THC ต่าํ กวาระดับทีก่ ฎหมายกําหนด จํานวน 4 พันธุ
คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4
(24) ระบบควบคุมการปลูกเฮมพภายใตกฎหมาย
(25) การตัดแตงกิ่งกาแฟอาราบิกาเพื่อสรางลําตนใหม
(26) การใชจิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการผลิตผลองุน
(27) การปลูกขาวโพดรวมกับพืชตระกูลถั่วโดยไมเผาเศษพืช
(28) ชีวภัณฑปองกันโรคเหี่ยวเขียว (B10)
(29) ชีวภัณฑปองกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว (ผลเนา) (B15)
(30) สูตรปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ขาวไร)
(31) ผลิตภัณฑเจลแตมสิวจากมะแขวนและตะไครตน
(3) การบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อคุมครองสิทธิจากผลงานวิจัยและนําไปสู
การสรางรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตและผลลัพธสําคัญ
(1) การจดทรัพยสินทางปญญา
ผลงานวิจัยที่ไดยื่นขอจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสินทางปญญาระหวางป พ.ศ. 2555-2558
มีจํานวนทั้งสิ้น 54 รายการ ดังนี้
• ทรัพยสินทางปญญาที่เปนผลผลิตของงานวิจัย
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ
9 รายการ
2. สิทธิบัตรการออกแบบ
4 รายการ
3. อนุสิทธิบัตร
8 รายการ
4. ลิขสิทธิ์
26 รายการ
5. เครื่องหมายการคา
3 รายการ
• ทรัพยสินทางปญญาที่เปนสิทธิของชุมชน
1. เครื่องหมายการคา
2 รายการ
2. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
1 รายการ
3. ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
1 รายการ
งานเดนอื่นๆ ที่ดําเนินการนอกเหนือจากแผนยุทธศาสตรสถาบัน คือ การจัดทํากลยุทธ
งานวิจยั ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559-2563) เพือ่ ใหเปนกรอบในการดําเนินงานวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
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2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

มีเปาประสงคเพือ่ สนับสนุนศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนและ
ขยายผลองคความรูข องโครงการหลวงสูช มุ ชนพืน้ ทีส่ งู สวนใหญของประเทศ ใหกวางขวางเปนประโยชนตอ การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ชวยเสริมสรางใหชุมชนบนพื้นที่สงู สามารถพึ่งตนเองได และมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยจํานวน 3 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรูข องการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
เปนการดําเนินการในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย/สถานี ใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัด
เชียงราย จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดพะเยา และจังหวัดลําพูน มีประชากรทัง้ หมด 27,150 ครัวเรือน 145,898 คน
งบประมาณที่ใชดําเนินงานทั้งสิ้น 177,125,300 บาท มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การสนับสนุนการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการและพัฒนาประสิทธิภาพการสงเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการหลวง การพัฒนาระบบ
คุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เชน การรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย
การรณรงคเพือ่ ลดการใชสารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง พัฒนาเครือขาย
เยาวชน ฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญาดานงานหัตถกรรม การเตรียมความพรอมของชุมชนเพือ่ จัดการการทองเทีย่ ว รวมทัง้ โครงการ
ปาชาวบานในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) การสงเสริมและถายทอดความรูจากงานวิจัย
(1.1) เกษตรกรจํานวน 38,220 ราย ไดรับถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ดานไมผล ไมดอก พืชผัก
พืชผักอินทรีย ชา กาแฟ และปศุสัตวและเลี้ยงสัตว
(1.2) เกษตรกรจํานวน 24,170 ราย ไดรับถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม
ผลและพืชผักตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(1.3) ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง 38 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 29 แหง
เปนศูนยการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และเจาหนาที่และเกษตรกรของโครงการหลวงจํานวน 527 ราย
ไดรบั การพัฒนาเปนวิทยากรถายทอดองคความรูใ นสาขาตางๆ แกเกษตรกร ทัง้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อื่นๆ
(1.4) องคความรูการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวของโครงการหลวง และสื่อเพื่อเผยแพรใหเกษตรกร
นําไปใชประโยชน จํานวน 36 เรื่อง
(1.5) แหลงเรียนรู วิทยากร และหลักสูตรการเรียนรู ทั้งนี้สามารถจัดการเรียนรูใหแกเกษตรกร
และผูเรียนรูทั่วไป จํานวน 27,073 ราย
(1.6) รณรงคและถายทอดเทคโนโลยีดา นการลดการใชสารเคมีแกเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
38 แหง จํานวน 15,452 ราย
(1.7) รณรงคและถายทอดเทคโนโลยีในการปลูกปาชาวบานแกเกษตรกร 19,063 ราย เพือ่ สงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกปาสําหรับใชประโยชนเปนของตนเองโดยไมรบกวนปาธรรมชาติ
(2) การพัฒนาอาชีพ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การรวมกลุม และสรางประโยชน
ใหเกษตรกรเปาหมาย
(2.1) เกษตรกรผูปลูกพืชผักและไมผลไดรับการรับรองมาตรฐานภายใตระบบการเพาะปลูกที่ดี
8,235 ราย ในพื้นที่โครงการหลวง 38 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 28 แหง และมาตรฐาน
CODEX ศูนยผลิตผล 4 แหง
(2.2) เกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตผักอินทรียในพื้นที่โครงการหลวง 15 แหง
เกษตรกร 606 ราย พื้นที่ 1,584.02 ไร
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(2.3) คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง และโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวง 62 แหง ผานเกณฑประเมินคุณภาพน้าํ ตามมาตรฐานแหลงน้าํ ผิวดิน รอยละ 74.63 สวนคุณภาพดิน
ผานเกณฑประเมินคุณภาพ รอยละ 28.50 ของตัวอยางทั้งหมด (826 ตัวอยาง)
(2.4) เฝาระวังการปนเปอนของสารเคมีในสิ่งแวดลอมโดยการตรวจวิเคราะหดินและแหลงน้ําที่
สําคัญ 50 แหลง และเฝาระวังผลกระทบของสารเคมีตอ สุขภาพของประชาชน โดยการตรวจคัดกรองโลหิตของประชาชน
จํานวน 3,728 คน
(2.5) ปลูกปาในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง เกษตรกร 2,295 ราย พืน้ ทีป่ ลูก 2,475.66 ไร จํานวน
566,530 ตน นอกจากนีม้ กี จิ กรรมการมีสว นรวมของชุมชนเพือ่ ฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
ในการทําแนวกันไฟ 79 ครั้ง จํานวน 33 แหง สรางฝายชะลอน้ํา 43 ครั้ง 28 แหง และการปลูกปาชุมชน/
ปาตนน้ํา 35 แหง ผูเขารวม 4,064 คน จํานวน 101,480 ตน นอกจากนี้ยังมีจํานวนตนไมที่ใชประโยชน 2,260 ตน
คิดเปนมูลคา 290,145 บาท มีรูปแบบการใชประโยชน ไดแก เผาถาน ทําฟน ทําคางพืชผัก-ไมผล สรางคอกสัตว
ทํารัว้ จักสาน ขายลํา และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ (หมอนสมุนไพรจากใบการบูร) จําหนายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว
(2.6) การเตรียมความพรอมเพื่อจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยการใหความรูดานการจัดการ
ทองเที่ยวแกประชาชน 25,948 คน การพัฒนาแหลงทองเที่ยวคุณภาพ สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว
การจัดตั้งกลุมทองเที่ยวของชุมชน และพัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยว ผลการจากการดําเนินงานมีแผนทองเที่ยว
จํานวน 38 พื้นที่ กลุมทองเที่ยวชุมชน จํานวน 20 กลุม กลุมทองเที่ยวโฮมสเตย 17 กลุม ไดมาตรฐานโฮมสเตย
15 กลุม และมีรายไดจากการทองเที่ยว 19,632,684 บาท (ป พ.ศ. 2555-2558)
(2.7) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 38 ศูนย พึง่ พาตนเอง
โดยการจัดทําแผนชุมชน และมีการตอบรับจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ บรรจุเขาขอบัญญัติ จํานวน 25 ศูนยฯ
รวมทั้งมีแผนชุมชนที่ไดรับมาตรฐานจากกรมการพัฒนาชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 แหง คือ
บานหวยตอง (ศูนยฯ ทุงหลวง) และบานปาแป (ศูนยฯ แมสะเรียง)
2) แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง งบประมาณที่ใชดําเนินงานทั้งสิ้น 496,620,000 บาท
ประกอบดวย 4 งานสําคัญ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เปนการนําองคความรูจ ากการโครงการหลวงไปปรับใช
อยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตาม
แนวทางของโครงการและภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูไ ปกับการฟน ฟูและการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม ปจจุบนั
มีพน้ื ทีด่ าํ เนินการ รวม 29 แหง ใน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดนาน
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก โดยเปนการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีกิจกรรมสําคัญดําเนินงาน ไดแก การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาสังคมและการตลาด และดานการบริหารจัดการ สําหรับการดําเนินงานของสถาบันในระยะ
ที่ผานมามีผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ ดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) การวิจัยและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
(1.1) เกษตรกรจํานวน 426,665 ราย ไดรับการถายทอดองคความรูจากโครงการหลวง
เพื่อการพัฒนาอาชีพ และนําไปปรับประยุกตใชทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
(1.2) เกษตรกรที่ไดรับการรับรองการเพาะปลูกพืชภายใตมาตรฐาน GAP จํานวน 737 คน
ในจํานวน 28 แหง คือ กาแฟ พืชผัก 30 ชนิด ไมผล 4 ชนิด และพืชไร 1 ชนิด
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(1.3) สงเสริมและสนับสนุนกลุม อาชีพนอกภาคการเกษตร เนนการฟน ฟูอนุรกั ษและสงเสริม
งานหัตถกรรมทองถิ่น จํานวน 9 กลุม ทําใหมีรายไดจากการจําหนายสินคาหัตถกรรม จํานวน 3,604,910 บาท
จัดตั้งกลุมทองเที่ยว จํานวน 6 กลุม สรางรายไดจากการทองเที่ยวในชุมชนจํานวน 3,013,930 บาท
(1.4) เตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว โดยการถายทอดองคความรู
จํานวน 178 คน และจัดตั้งกลุมทองเที่ยว จํานวน 6 กลุม
(1.5) สงเสริมการปลูกไมผล ไมยืนตนเชิงอนุรักษบนพื้นที่สูง จํานวน 474.75 ไร
(1.6) จัดทําฟารมสาธิต เชน สุกร สัตวปก จํานวน 219 แหง และถายทอดความรู และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตวใหแกเกษตรกร จํานวน 1,087 คน รวมทั้งจัดตั้งกองทุน
อาหารและยาสัตว จํานวน 72 แหง
(1.7) สงเสริมการเรียนรูการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อบริโภคและสรางรายไดใหแกเกษตรกร จํานวน
250 คน สัตวน้ํา รวมทั้งสิ้น 195,400 ตัว และจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพาะพันธุปลา ในพื้นที่ 4 หมูบาน
(2) การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2.1) สงเสริมใหเกษตรกรปลูกปาชาวบานในพืน้ ทีท่ าํ กิน จํานวน 2,382 ราย พืน้ ที่ 3,449.44 ไร และ
รณรงคปลูกปาของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 29 แหง พื้นที่ 27,039 ไร
(2.2) รณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่ทั้ง 28 แหง จํานวน
5,595,700 กลา รวมทั้งการจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝกในพื้นที่ศูนยเรียนรูของโครงการ จํานวน 15 แหง
(2.3) สงเสริมการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงเพือ่ ฟน ฟู
ความอุดมสมบูรณของดินทั้ง 29 แหง ในการผลิตปุยหมัก 2,314 ตัน และปุยน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 9,150 ลิตร
(2.4) รณรงคและถายทอดเทคโนโลยีดา นการลดการใชสารเคมีแกเกษตรกร จํานวน 3,728 ราย
(2.5) ตรวจวิเคราะหคุณภาพในแหลงน้ําสําหรับใชในการเพาะปลูก ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 24 พื้นที่ ผานเกณฑตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ประกาศของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2537)
(3) การพัฒนาสังคมและการตลาด
(3.1) เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับงานสหกรณและวิสาหกิจชุมชนจํานวน 426 ราย และ
สนับสนุนกลุมใหมีการจดทะเบียนเปนสหกรณ จํานวน 4 แหง กลุมเตรียมสหกรณและวิสากิจชุมชน 38 กลุม เชน
สหกรณ ก ารเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุ น สถาน จํ า กั ด กลุม เตรี ย มสหกรณ โ ครงการพั ฒ นาพื้น ที่สูง แบบ
โครงการหลวงแมสอง เปนตน
(3.2) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยสงเสริมการรวมกลุม เพือ่ พึง่ ตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการขยายผลฯ 29 แหง จํานวน 102 กลุม แบงเปนกลุมอาชีพทางการเกษตร
89 กลุม กลุมอาชีพนอกภาคการเกษตร 35 กลุม กลุมดานสังคม 80 กลุม กลุมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 16 กลุม กลุมอื่นๆ 15 กลุม สมาชิกรวมทั้งสิ้น 5,417 ราย
(3.3) การสนับสนุนดานการตลาด โดยถายทอดความรู ดานวางแผนการผลิตและการตลาด
องคความรูดานกระบวนการสรางกลุมและการบริหารจัดการกลุม การจัดการดานโลจิสติกส กระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกีย่ ว และการบรรจุภณ
ั ฑ ใหแกเกษตรกร จํานวนทัง้ สิน้ 5,320 คน ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการสงเสริมอาชีพ
ตั้งแตป 2555-2558 จํานวน 330,504,392 บาท
(3.4) การพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย โดยสรางโรงรวบรวมและคัดแยกผลผลิตในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แหง (ปากลวย
ปางหินฝน แมมะลอ ผาแตก ปางมะโอ ปางแดงใน หวยเปา วาวี แมสลอง สบเมย สบโขง แมสามแลบ วังไผ น้ําแปง
ถ้ําเวียงแก แมจริม และขุนสถาน) ระบบตรวจสอบยอนทวนผลผลิตในระบบ RFID 3 แหง (ขุนสถาน ถ้ําเวียงแก
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แมสลอง) หองวิเคราะหสารเคมี 10 แหง (วาวี แมสลอง ถ้ําเวียงแก ขุนสถาน สบโขง ปากลวย แมมะลอ ปางหินฝน
หวยเปา และสํานักงานนาน)
(4) ดานการบริหารจัดการ
(4.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง รวมกับหนวยงานที่รวมปฏิบัติงานรวม 40 หนวยงาน ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและ
คณะทํางานระดับอําเภอ เพื่อเปนกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและรวมกันติดตามความกาวหนาและพิจารณา
การแกไขปญหาของการปฏิบัติงานในดานตางๆ โดยไดจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัดรวม 24 ครั้ง
และจัดประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ รวม 135 ครั้ง
(4.2) การดําเนินงานแบงเปน 11 ศูนย พัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
และการแบงการทํางานเปน 4 กลุมงาน คือ กลุม 1 กลุมลุมน้ําปงและกลอง กลุมที่ 2 กลุมลุมน้ํากกและโขง กลุมที่ 3
กลุมลุมน้ํานาน และกลุมที่ 4 กลุมลุมน้ําสาละวิน
(4.3) การจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุมน้ํานาน
มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 1 เลม
(2) งานประสานงานโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” เปนการปฏิบัติงานในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการรักษนา้ํ เพือ่ พระแมของแผนดิน เพือ่ ขับเคลือ่ นการดําเนินงานภายใตแผนแมบท
โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ที่ ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
มีพน้ื ทีเ่ ปาหมายการดําเนินงาน จํานวน 11 ลุม น้าํ ใน 6 จังหวัด 126 หมูบ า น/กลุม บาน 15,566 ครัวเรือน 61,667 คน
เนนการดําเนินงานในเชิงอนุรักษ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา
โดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนเพือ่ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศอยางยัง่ ยืน สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
และการมีงานทําใหกบั ประชาชนในพืน้ ทีล่ มุ น้าํ ใหพออยูพ อกินและพึง่ ตนเองได มีความมัน่ คง ดานอาหารเพือ่ กาวไป
สูการเหลือกินเหลือใช และพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุมน้ําใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีโอกาสเขาถึงบริการ
พื้นฐาน ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลการดําเนินงานของสถาบัน
มีดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
จํานวน 4 ครั้ง
(2) ประสานและจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแล
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” รวม 4 ครั้ง
(3) ประสานและอํานวยการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร
และกํากับดูแลโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” รวม 6 ครั้ง และจัดทํารายงานผลการตรวจเยี่ยมโครงการ
ประจําป พ.ศ. 2552-2554
(4) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” จํานวน 4 ครั้ง
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555-2558
(5) การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ภายใตแผนแมบทในระยะทีผ่ า นมาโดยมหาวิทยาลัยแมโจ
เพื่อศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดิน” ป พ.ศ. 2557 ประเมินผลการดําเนินงานและศึกษาปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน และขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายใตแผนแมบทในแตละยุทธศาสตร
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(6) การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดย
• จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีโ่ ครงการรักษนาํ้ ฯ ทุกลุม น้าํ พรอมให
การสนับสนุนการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษหมูบ า นและทรัพยากรภายใตโครงการ
รวมถึงใหการสงเสริมการปลูกไมยืนตนตามความตองการของชุมชน
• จัดทําฐานขอมูลรายแปลงและการจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่ 3
จังหวัด ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดนาน รวม 812 ครัวเรือน
รวมทัง้ สงเสริมการปลูกหญาแฝก 20,000 ตน เกษตรกร 150 ราย และจัดทําฝายชะลอน้าํ
20 แหง โดยมีเกษตรกรที่ไดรับประโยชน 350 ราย
• สรางฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษ และใชประโยชนทางการเกษตร
(7) การพัฒนาและสงเสริมอาชีพเพื่อยกระดับความเปนอยูในการดํารงชีวิต
• ถายทอดความรูจากโครงการหลวงแกเกษตรกรในพื้นที่ 10 ลุมน้ําสาขา คือ ลุมน้ําปงนอย
ลุมน้ําแมหาด ลุมน้ํานาน ลุมน้ําภาค ลุมน้ําลี ลุมน้ําปาย ลุมน้ําของ ลุมน้ําแมสะมาด
ลุมน้ําแมสะงา ลุมน้ําโขงตอนบน โดยจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร 640 ราย
และสงเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตวและการประมง แกเกษตรกร 195 ราย พื้นที่ 24 ไร
และ 79 บอ
• สงเสริมการปลูกไมผล (องุนและเสาวรส) เพื่อสรางอาชีพและรายได
(8) การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน
• สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําบานสบหาด อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1,280 ราย และขยายผลการดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนา
เด็ ก วั ย เรี ย น ในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ป ง น อ ย อํ า เภอแม แจ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยมี นั ก เรี ย น
ที่ไดรับประโยชน จํานวน 92 ราย
• กิจกรรมโครงการประชาคมหมูบานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อให
คณะทํางานระดับจังหวัดมีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
(3) โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน โดยการสนับสนุน
ของสํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินงานภายใตแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่
ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) ที่ ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 การดําเนินงานมุงเนน
การถายทอดองคความรูตามแนวทางของโครงการหลวงใหแกเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย 11 แหง ครอบคลุม
126 หยอมบาน ใน 18 ตําบล ของ 7 อําเภอ 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตาก และแมฮองสอน รวม 5,493 ครัวเรือน
ประชากร 26,707 คน งบประมาณทีใ่ ชดาํ เนินงานป พ.ศ. 2555-2558 ทัง้ สิน้ 113,885,388.00 บาท ผลการดําเนินงาน
ของสถาบัน มีดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) ดานการพัฒนาอาชีพและการตลาด
(1.1) ถายทอดองคความรูจ ากองคความรูข องโครงการหลวงและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ แกเกษตรกร
ในพืน้ ที่ เพือ่ ใชในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทัง้ ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จํานวน 17,099 ราย
(1.2) ส ง เสริ ม การเพิ่ ม ผลผลิ ต ข า วเพื่ อ สร า งความมั่ น คงทางอาหารแก เ กษตรกร 1,604
ครัวเรือน จํานวน 7,480 ไร ผลผลิตรวม 2,498,320 กิโลกรัม ผลผลิตขาวเฉลี่ย 334 กิโลกรัมตอไร นอกจากนี้
ไดสงเสริมการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน จํานวน 3,209 ครัวเรือน
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(1.3) สงเสริมการรับรองและพัฒนามาตรฐานการเกษตรการปลูกกาแฟอาราบิกา ในพืน้ ทีศ่ นู ย
ปฏิบตั กิ ารโครงการฯ บานหวยแหง บานแมแฮหลวง บานผีปานเหนือ และบานขุนตืน่ นอย ซึง่ ไดรบั การรับรองมาตรฐาน
แหลงผลิตกาแฟอาราบิกาในระบบอินทรียจากกรมวิชาการเกษตรอยางตอเนื่องเปนปที่ 2
(1.4) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อสรางความเขมแข็ง โดยจัดตั้งสถาบันเกษตรกร
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแลว จํานวน 14 กลุมวิสาหกิจชุมชน
(1.5) สงเสริมการสรางรายไดจากการประกอบอาชีพ โดยเกษตรกรไดรับการสงเสริมอาชีพ
และมีรายไดที่เกิดจากการสงเสริมตั้งแตป 2555-2558 แลว เปนเงิน 208,383,670 บาท
(2) ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
(2.1) จัดทําแผนชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมระหวางชุมชนและหนวยงานในพื้นที่
รวม 11 แผน ตลอดจนสงเสริมกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง โดยใหมีสภาชุมชน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนที่กําหนดไว
(2.2) สงเสริมการขับเคลื่อนกลุมพื้นที่ลุมน้ํา โดยการใชเครือขายองคกรชุมชนลุมน้ําในพื้นที่
เปนหนวยขับเคลื่อน โดยในป พ.ศ. 2558 ไดสนับสนุนและสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาใน 2 กลุมลุมน้ํา ไดแก
(1) เครือขายชุมชนลุมน้ําสามหมื่น พื้นที่ศูนยปฏิบัติการฯ บานปาเกี๊ยะใหมและบานหวยฮะ และ (2) เครือขายชุมชน
ลุ ม น้ํ า แม เ ทย พื้ น ที่ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารฯ ขุ น ตื่ น น อ ย โดยเน น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชุ ม ชนด า นการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด เปนกิจกรรมสําคัญ
(3) ดานการพัฒนากระบวนการชุมเพื่อแกปญหายาเสพติด
(3.1) พื้นที่ปลูกฝนในเขตรับผิดชอบโครงการทั้ง 11 พื้นที่ ในป พ.ศ. 2557/2558 พบพื้นที่
ลักลอบปลูกฝน จํานวน 1,066.35 ไร ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. 2556/2557 ที่พบการลักลอบปลูก จํานวน 1,236.54 ไร
หรือลดลง จํานวน 170.19 ไร หรือรอยละ 14
(3.2) ดําเนินการบําบัดรักษาผูต ดิ ยาเสพติดรวมกับสถาบันธัญญารักษ และใหความชวยเหลือ
ดานการประกอบอาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติด จํานวน 537 ราย
(4) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4.1) จัดทําฐานขอมูลเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินทํากินและรางแผนการใชที่ดินในพื้นที่
โครงการ จํานวน 46 หยอมบาน โดยไดสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีการประชาพิจารณแผนการใชที่ดนิ และ
นําแผนการใชที่ดินไปใชประโยชนแลวทุกพื้นที่
(4.2) สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติปาไมและความหลากหลายในพื้นที่ตนน้ํา
โดยปลูกปาเพิ่มเติมและอนุรักษพื้นที่ตนน้ํา จํานวน 18,525 ไร พรอมจัดทํากฎระเบียบการอนุรักษและใชประโยชน
พื้นที่ปาทั้ง 11 พื้นที่ และสงเสริมการปลูกปาชาวบานเพื่อใชสอยในพื้นที่ทําการเกษตรและที่อยูอาศัยของเกษตรกร
รวม 310 ไร ตลอดจนจัดสรางฝายชะลอน้ํา 420 ฝาย และแนวกันไฟปา 420 กิโลเมตร
(4.3) สงเสริมการอนุรักษพื้นที่ลาดชันและปองกันการพังทลายของดิน โดยปลูกแฝกรวม
1,533,480 กลา พรอมทั้งจัดทําแปลงขยายพันธุกลาแฝกในพื้นที่รวม 51.35 ไร คาดวาจะไดกลาแฝกประมาณ
2-3 ลานกลา
(4.4) ตรวจรับรองสิทธิ์ทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติโดยกรมปาไม รวม 4,300 แปลง
(5) ดานการบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแมบท
(5.1) ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนมอบนโยบายขับเคลื่อนโครงการ
โดยการประชุมคณะกรรมการในระดับตางๆ ไดแก คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการฯ และการตรวจเยี่ยมพื้นที่
คณะทํางานบริหารและประสานงานการดําเนินงานตามแผนแมบทโครงการฯ คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ
ระดับจังหวัด 3 จังหวัด และคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ระดับอําเภอ 6 อําเภอ จํานวน 30 ครั้ง
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(5.2) จัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการโครงการฯ ประจําป พ.ศ. 2555-2558 จํานวน
4 ครั้ง โดยมีผูแทนหนวยงานเขารวมการประชุม งบประมาณที่รวมบูรณาการ จํานวน 131,543,677 บาท
(5.3) ดําเนินการรวมกับศูนยขอ มูลและสารสนเทศ สวพส. และสถาบันสํารวจและติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด ป.ป.ส. พัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งมีเปาหมายดําเนินการครอบคลุมพื้นที่
126 หยอมบาน
(5.4) ป.ป.ส.ภ.5 สพส. และ สวพส. รวมกันพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการ รายครัวเรือน
ครอบคลุม 126 หยอมบาน เพื่อใชประโยชนในการติดตามการดําเนินงาน การประเมินผล การวิเคราะหเพื่อวางแผน
พัฒนา โดยขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงระบบใหสามารถสงผานขอมูลและการเขาถึงของหนวยงานตางๆ เพื่อใช
ประโยชนในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลอยางตอเนือ่ ง ตลอดจนใชวเิ คราะหสรุปปญหาและวางแนวทาง
การดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม
(5.5) นิ เ ทศและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน โดยที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 11 แหง
เพือ่ วิเคราะห สรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของเพื่อทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่อง
(4) โครงการถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ดําเนินงาน
ในลักษณะเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและชุมชนทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและถายทอด
องคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงโดยรวม โดยในป 2556-2558 เปนการดําเนินงานในระยะที่ 3
ในพื้นที่ 385 ศศช. 8 จังหวัด 44 อําเภอ งบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 69,947,890 บาท โดยมีกิจกรรมสําคัญ
ไดแก การถายทอดองคความรูโครงการหลวง โดยเนนการถายทอดองคความรูโครงการหลวงผานกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรูของคุณครู ศศช. กับชุมชน โดยใชระยะเวลาไมเกิน 3 ป ในแตละ ศศช. ผลการดําเนินงานมี ดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) การถายทอดความรูและการเรียนรู
(1.1) การถายทอดองคความรูโครงการหลวง โดยคุณครู ศศช. รวมกับชุมชน 385 ชุมชน
ครอบคลุมองคความรูโครงการหลวง 3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมอาชีพ ดานวัฒนธรรมในการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีชนเผา และดานสิ่งแวดลอมในการปลูกปาชุมชน/ปาอนุรักษ ทําฝายชะลอน้ํา ทําแนวกันไฟ และ
ปลูกหญาแฝก
(1.2) ผลิตสื่อองคความรูโครงการหลวงในรูปแบบที่หลากหลาย เชน จัดทําสื่อองคความรู
โครงการหลวงมากกวา 30 เรือ่ ง จัดทําสําเนาวีดทิ ศั นองคความรูโ ครงการหลวง ชุดการเรียนรู หนังสือเสริมประสบการณ
บทวิทยุ โปสเตอรกระดาษ เว็บไซตโครงการ และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
(1.3) พัฒนาบุคลากรเพื่อฟนฟูและเพิ่มเติมองคความรูโครงการหลวงใหครู ศศช. และ
เจาหนาที่ ทั้งจากการอบรมและศึกษาดูงาน มีผูเขารวม 213 คน
(2) งานพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
(2.1) ปรับใชองคความรูตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน มีการจัดทําแปลงทดสอบและสาธิต
องคความรูโครงการหลวงในดานตางๆ โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก
• จัดทําแปลงสาธิตองคความรู แปลงผักปลอดสารพิษ 1,529 แปลง
• สาธิตและสงเสริมการทําปุยหมัก จํานวน 37,070 กิโลกรัม ปุยอินทรียนํ้า และ
สารไลแมลง จํานวน 4,547 ลิตร
(2.2) พัฒนาอาชีพและการตลาด เนนการผลิตเพือ่ การบริโภคภายในชุมชนเปนหลัก โดยสงเสริม
ใหชุมชนไดเรียนรูการเลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงสุกร ไกและเปด ปลูกกาแฟ ไมผลและไมทองถิ่น จํานวน 56,732 ตน
ชาอัสสัม จํานวน 1,600 ตน
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(2.3) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการรวมกลุมสมาชิกในชุมชนเพื่อจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ และ
การจัดตัง้ กลุม รูปแบบสหกรณ ซึง่ ชุมชนสามารถจัดตัง้ กลุม ตางๆ ภายในชุมชน ดังนี้ กองทุนยาสัตว กองทุนอาหารสัตว
กลุมสหกรณ กลุมออมทรัพย กลุมผลิตผาทอ และกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ รวม 35 กลุม
(2.4) การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จํ า นวน 206 ชุ ม ชน
โดยปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา รวม 608,000 กลา สงเสริมการปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ําธารโดยการ
ปลูกปาชาวบาน/ปาชุมชน/ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ฯลฯ 85,920 ตน จัดทําแนวกันไฟ รวมระยะทาง
275 กิโลเมตร จัดทําและซอมแซมฝายชะลอความชุมชื้น รวม 288 ฝาย
(3) การบริหารจัดการ
(3.1) จัดสัมมนาและจัดประชุมเชิงปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 การประชุมชี้แจง
ผูบริหาร กศน. การประชุมจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานรายอําเภอ และการจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน
มีผูเขารวมทั้งหมด 1,338 คน
(3.2) การนิ เ ทศติ ด ตามผลการถ า ยทอดองค ค วามรู โ ครงการหลวงเพื่ อ ช ว ยแก ไขป ญ หาและ
ชี้แนะแนวทางการดําเนินงาน 385 กลุมบาน กลุมบานละ 2 ครั้งตอป ซึ่งไดดําเนินการนิเทศโดยคณะผูเชี่ยวชาญ
1 คณะ และนิเทศโดยผูบริหารและเจาหนาที่จาก สวพส.
3) แผนงานจัดทําแผนชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน
มุงเนนการสรางกลไกเชื่อมโยงกับหนวยงานระดับพื้นที่ (อบต.) และการบูรณาการงานสวนกลาง
ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน รวมทั้งการผลักดันการถายทอดองคความรูโครงการหลวงบรรจุ
ในแผนพัฒนาระดับพืน้ ที่ ผานกระบวนการจัดทําแผนชุมชนโดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน การสรางทีมวิทยากร
ในชุมชน เพือ่ การขยายผลองคความรูโ ครงการหลวงอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน และการสํารวจขอมูล การจัดทําฐานขอมูล
ในระดับกลุม บาน เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ เสริมสรางกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถิ่นของตนเอง ตามความตองการ
ของชุมชนโดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปนเครื่องมือนําไปสูชุมชนที่เขมแข็ง ผลการดําเนินงานมี ดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 29 แหง มีการสํารวจ จัดเก็บ
รวบรวมขอมูลชุมชน เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลในระดับครัวเรือน สามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลหมูบาน/
ชุมชนที่สามารถชี้ใหเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
(2) ชุมชนตัวอยางในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 29 แหง สามารถจัดทําแผนชุมชน
และขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติได โดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนตาม
แนวทางการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดทําแผนชุมชน ทบทวนการจัดทําแผน
ชุมชนใหสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในการวิเคราะหศักยภาพ ปญหาอุปสรรค จุดแข็ง จุดออน และ
โอกาสแตละดาน ปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับกระบวนการนําไปใชประโยชน เชน การจัดตั้งงบประมาณ
ของหนวยงานภาครัฐ และองคการบริหารสวนตําบลตอไป
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเชื่อมโยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน
ภาครัฐ โดยสนับสนุนกระบวนการในการจัดทําแผนชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง
โดยกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งแผนชุมชนที่จัดทําขึ้นมีหนวยงานที่นําความตองการของชุมชนไปสูการปฏิบัติ จํานวน
16 หนวยงาน และสนับสนุนงบประมาณจํานวน 95,469,178 บาท
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4) สรุปประเด็นการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน
จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาภายใตยุทธศาสตรสถาบัน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) และแนวทางการดําเนินงานของสถาบันในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559) ในมุมมองของเกษตรกร
และเจาหนาทีใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงลุม น้าํ ปง ลุม น้าํ สาละวิน ลุม น้าํ นาน และลุม น้าํ กกและโขง สามารถ
สรุปประเด็นความสําเร็จ/การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับเกษตรกรและชุมชน ประเด็นทีต่ อ งพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน
และสิ่งที่ตองการพัฒนาของชุมชน ดังนี้
(1) ความสําเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและชุมชน
(1.1) ดานการสงเสริมอาชีพ
(1.1.1) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของเกษตรกรไดดีขึ้น เชน การทําไรหมุนเวียน เปลี่ยนเปน
ปลูกไมยืนตน การปลูกพืชในโรงเรือน
(1.1.2) มีการทําการเกษตรแบบประณีต ที่ใชพื้นที่นอยแตใหผลตอบแทนสูง และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
(1.1.3) การสรางรายไดของเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง
(1.1.4) มีความหลากหลายของกิจกรรมดานอาชีพมากขึน้ เชน การทําเกษตรแบบผสมผสาน
(1.1.5) เกษตรกรมีองคความรู ความเขาใจ และทักษะในการทําการเกษตรมากขึ้น
(1.2) ดานการตลาด
(1.2.1) การตลาด มีตลาดรองรับผลผลิต ไมผล พืชผัก
(1.2.2) มีการวางแผนการผลิตและการตลาดมีชองทางในการจําหนายผลผลิตมากขึ้น
(1.2.3) มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เชน โรงรวบรวมผลผลิต โรงคัดบรรจุ หองวิเคราะห
สารเคมี
(1.2.4) มีระบบการจัดการผลผลิตและโลจิสติกสที่ดี
(1.3) ดานสังคม
(1.3.1) การมีสวนรวมของเกษตรกรในชุมชนที่เขมแข็ง
(1.3.2) มีการรวมกลุมในชุมชน เชน กลุมผัก พืชไร ปศุสัตว
(1.3.3) มีการรวมกลุม ตางๆ (อาชีพภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร กลุม เตรียมสหกรณ)
ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง และมีความสามัคคี
(1.3.4) มีการใชแผนชุมชนในการขับเคลื่อนในการสนับสนุนจากหนวยงาน
(1.4) ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(1.4.1) ชุมชนมีการจัดที่ดินรายแปลงในการแบงเขตการใชที่ดินในการเกษตรกับพื้นที่ปา
(1.4.2) มีการจัดทําระบบน้าํ และการกระจายน้าํ เพือ่ การเกษตร เชน ฝาย แหลงน้าํ ขนาดเล็ก
(1.4.3) การจัดตั้งกลุมสิ่งแวดลอมในการอนุรักษปาในชุมชน
(1.4.4) ชุมชนมีพน้ื ทีป่ า ทีอ่ ดุ มสมบูรณ เนือ่ งจากมีการปลูกปา บวชปา และทําฝายชะลอน้าํ
(1.4.5) มีการปลูกพืชที่ลดการใชสารเคมีโดยหันมาใชปุยหมัก ปุยชีวภาพ
(1.4.6) มีการลดการใชพื้นที่ปลูกขาวโพด ทําใหลดการเผาและหมอกควัน
(1.5) ดานงานวิจัย
(1.5.1) มีการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในขาว ไมผล กาแฟ การจัดการธาตุอาหารในดิน
ลดการใชสารเคมีโดยใชสารชีวภัณฑทดแทน
(1.5.2) สามารถตอยอดศักยภาพในพื้นที่ เชน พืชทองถิ่น พืชสมุนไพร น้ํามันมะแตก
ยาหมอง น้ํามันนวด ยาสมุนไพร กาแฟ ปรับปรุงสวนเดิม เพิ่มผลผลิต พัฒนา
บรรจุภัณฑ
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(2) ประเด็นที่ตองพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบัน
(2.1) ดานการสงเสริมอาชีพ
(2.1.1) การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
(2.1.2) การวิเคราะหสภาพพื้นที่และปลูกพืชที่เหมาะสม
(2.1.3) การเตรียมความพรอมของปจจัยการผลิตในกลุม/สหกรณใหพรอมตอการใชงาน
(2.1.4) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน
(2.1.5) การวางแผนดานการผลิต ควรจะมีการเตรียมพรอมดานปจจัยการผลิต
(2.2) ดานการตลาด
(2.2.1) การพัฒนาตลาดที่แนนอนและยั่งยืน
(2.2.2) การจัดการระบบขนสงผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
(2.3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2.3.1) การนําแผนที่การใชประโยชนที่ไปใชประโยชนอยางแทจริง
(2.3.2) พัฒนาแหลงน้ํา เชน เพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา สรางฝายชะลอน้ํา
(2.3.3) การปรับปรุงถนน การขนสงเพื่อใหผลผลิตไมเสียหาย
(2.4) ดานงานวิจัย
(2.4.1) การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนมากขึ้น
(2.4.2) การพัฒนางานวิจัยใหสอดคลองกับปญหาที่แทจริงของชุมชน
(2.4.3) เพิ่ ม เติ ม งานวิ จั ย ความยั่ ง ยื น ของระบบการตลาดในรู ป แบบต า งๆ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
(2.4.4) การพัฒนาการวิจัยในชุมชนใหมากขึ้น
(2.5) ดานการบริหารจัดการ
(2.5.1) การเพิ่มอัตรากําลังของเจาหนาที่ (เจาหนาที่ไมเพียงในการทํางาน เนื่องจากไป
ประชุม อบรม ขาดที่ปรึกษา แนะนํา อยากใหมีเจาหนาที่ประจําพื้นที่)
(2.5.2) การประสานงานและการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น
(2.5.3) ความรูความสามารถของเจาหนาที่ดานการผลิตและการจัดการโรคแมลงเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแกปญหาของเกษตรกร ดานโรคแมลง ศัตรูพืช และปศุสัตว
(2.5.4) การอยูประจําศูนยของเจาหนาที่เพื่อใหบริการแกเกษตรกร
(3) ความตองการการพัฒนาของชุมชน
(3.1) การสงเสริมอาชีพทางเลือกใหม เชน พืชผักในโรงเรือน ไมผล
(3.2) ความรูดานการจัดการโรคแมลงและการใชสารเคมี/ชีวภัณฑที่ถูกตอง
(3.3) การพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร
(3.4) การพัฒนาดานการตลาดใหชัดเจนทั้งดานราคาและตลาดรองรับ
(3.5) ความรูในการวางแผนการผลิตและการตลาด
(3.6) การสงเสริมการผลิตปุย อินทรียแ ละสารชีวภัณฑเพือ่ ลดการใชสารเคมีและลดตนทุนการผลิต
(3.7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปาชุมชน การอนุรักษดิน
และน้ํา การบําบัดน้ําเสีย
(3.8) การสงเสริมการรวมกลุม และการจัดตั้งกลุมสหกรณ
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3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

สถาบันไดรับมอบพื้นที่และทรัพยสินของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 โดยไดเริ่มเปดใหบริการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2552 เปนตนมา ตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชื่อวา
“อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 ปจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษมีพื้นที่ 468 ไร 3 งาน 10
ตารางวา มีวตั ถุประสงคการบริหารจัดการเพือ่ ใหอทุ ยานหลวงราชพฤกษเปนศูนยเรียนรูด า นพืชสวนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ มีกิจกรรมสําคัญ
ประกอบดวย (1) แผนงานเผยแพรประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และประชาสัมพันธ
แหลงเรียนรูในอุทยานหลวงราชพฤกษ (2) งานพัฒนาและปรับปรุงสวน (3) งานดานการตลาดและการสรางรายได
และ (4) งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) รายไดจากกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการในอุทยานหลวงราชพฤกษ (รายไดหลังหักภาษี) รวมทั้งสิ้น
131,958,516 บาท (พ.ศ. 2555-2558)
(2) จํานวนนักทองเทีย่ วทีเ่ ขาเยีย่ มชมอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมทัง้ สิน้ 2,337,466 คน (พ.ศ. 2555-2558)
โดยมีการประเมินความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วทีเ่ ขามาใชบริการ พบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 84.32 (พ.ศ. 2555) เปนรอยละ 88 (พ.ศ. 2558)
(3) จํานวนผูเขามาเรียนรูในอุทยานในรูปแบบตางๆ ทั้งสิ้น 22,179 คน
(4) การศึกษาวางแผนการจัดการทําศูนยเรียนรูโครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ การวางแผนการ
จัดการแหลงเรียนรู เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการแหลงเรียนรูอุทยานหลวงราชพฤกษ ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการแหลงเรียนรู ไดแก
(4.1) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
(4.2) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(4.3) อาคารนิทรรศนรตั นโกสินทร สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(5) การพัฒนาศูนยสาธิตและถายทอดองคความรู ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
(6) งานรวบรวมพรรณไม ปจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษรวบรวมพรรณไมได จํานวน 6,007 Taxa
(7) การจัดนิทรรศการทางวิชาการดานการเกษตร เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ องคความรูและ
ภาพลักษณของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 6 ครั้ง ไดแก
(7.1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง “อุทยานหลวงราชพฤกษเทิดไท
องคราชันกับการทรงงานในประเทศอาเซียน” และ “เกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(7.2) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรือ่ ง “การศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทรงงานบนพื้นที่สูง”
(7.3) นิทรรศการสวนผักฮักเมือง
(7.4) นิทรรศการงานลานนาพฤกษชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 34 ประจําป 2558
(7.5) นิทรรศการขาวและเครื่องมือในการปลูกขาว
(7.6) นิทรรศการปทุมมา ทิวลิปแหงสยาม
(8) งานพัฒนาและปรับปรุงสวน
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและโครงสรางสวน เพื่อสรางความแปลกใหมและความโดดเดน
เปนฐานการศึกษาเรียนรู การปรับปรุงดานสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม รวมถึงวิเคราะหกลุมเปาหมายของ
ผูรับบริการ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปไดดังนี้
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(8.1) งานปรับปรุงภูมิทัศนและจัดแสดงพรรณไม ในชวงงานเทศกาลชมสวนในฤดูกาลตางๆ ไดแก
การจัดสวนเทศกาลชมสวนฤดูหนาว เนนพรรณไมเมืองหนาว ใชพนั ธุไ มไปกวา 180,851 ตน ฤดูรอ น เนนพันธุไ มพน้ื เมือง
และกลวยไมกวา 30,769 ตน และฤดูฝน เนนปทุมมาเปนจุดเดน และพันธุไมอื่นๆ กวา 126,986 ตน โดยการจัดการ
สวนทั้ง 3 ฤดู เนนความสวยงามบริเวณสวนแนวแกนกลาง เชน สวนกลวยไม รอบหอคําหลวง สวนนานาชาติ
สวนองคกร และเรือนรมไม เปนตน
(8.2) ปลูกไมกลุมสีเพิ่มเติมอีกจํานวน 390 ตน ปลูกไมยืนตน จัดทําซุมไมเลื้อย ความยาวรวมกวา
80 เมตร เพื่อเพิ่มรมเงาใหกับนักทองเที่ยว การปรับปรุงรูปแบบการจัดสวนเพื่อลดตนทุนในการดูแลและผลัดเปลี่ยน
พรรณไม สวนกลวยไมไดพัฒนาและปรับปรุงใหเปนอุทยานกลวยไมที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งไดรับความนิยม
และเปนจุดที่นักทองเที่ยวสามารถเขาชมไดตลอดทั้งป เชนเดียวกับโดมไมรอนชื้น ที่ใหเปนจุดจัดแสดงไมแปลก
และไมดึกดําบรรพ
(8.3) งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต การเพาะขยายพรรณไมเพื่อตกแตงภูมิทัศน ผลิตพรรณ
ไมดอกไมประดับ (ไมลมลุก) เพื่อใชปรับเปลี่ยนและตกแตงภูมิทัศนภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยแบงเปน
ไมดอกไมประดับทีไ่ ดจากการเพาะเมล็ด จํานวน 567,896 ตน มูลคา 8,518,440 บาท และไมปก ชํา จํานวน 33,343 ตน
มูลคา 400,116 บาท และผลิตปุยหมักไดจํานวน 69 ตัน มูลคา 276,000 บาท
(8.4) สวนเกษตรทฤษฎีใหม แบงพืน้ ทีอ่ อกเปนสัดสวนตามทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
(8.5) สวนกลวยไม ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการสรางน้ําตก เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในสวนกลวยไมให
เย็นสบายมากยิ่งขึ้น
(8.6) เรือนไมดอก การจัดตกแตงภูมทิ ศั นดว ยไมดอกเมืองหนาว โดยปลูกภายใตโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ
(8.7) เรือนรมไม ปรับเปลี่ยนพรรณไม และจัดตกแตงดวยสับปะรดสี
(8.8) โดมไมเขตรอนชื้น ปรับเปลี่ยนและดูแลพรรณไมใหเขากับบรรยากาศแบบเขตรอนชื้น
(8.9) พรมบุปผา รื้อพื้นคอนกรีตออก ปรับดิน และปูหญา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(8.10) ดําเนินการเพิ่มบอกักเก็บน้ําภายในพื้นที่อุทยานหลวง คือบริเวณลานจอด P4 มีความจุ 9,800
ลูกบาศกเมตร และเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําบริเวณสวนทฤษฎีใหม มีความจุ 13,700 ลูกบาศกเมตร
(9) งานดานการตลาด และการสรางรายได
การสงเสริมภาคเอกชนในการมีสวนรวมการบริหารจัดการ อาคารประชุมและนิทรรศการถาวร
เพือ่ สังคมและสิง่ แวดลอม ประชาสัมพันธเผยแพรอทุ ยานหลวงราชพฤกษ โดยจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน และการสรางเครือขายการทองเที่ยวรวมกับโครงการหลวงและเครือขายเพื่อรองรับการจัดงานที่สําคัญ
เชน
• การซอมรับปริญญาบัตร บัณฑิตรุนที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
• งาน 40 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
• งาน Chiangmai Flora Blossom Rose Stories 2014
• งานสงเสริมการขาย งาน TCEB India Roadshow 2015 ณ เมืองกัลกัตตา เมืองนิวเดลี และเมืองมุมไบ
• งาน MITM Travel Fair 2015 ณ Mid Valley Exhibition Centre เมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
• งานตักบาตรเทโว รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ และชุมชน
โดยรอบอุทยานหลวงราชพฤกษ
• พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณและอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับจังหวัดเชียงใหม
และชมรมคนรักในหลวง
• งานเลีย้ งตอนรับผูเ ขารวมโครงการ “Chiang Mai Travel Mart 2014” รวมกับการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
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• โครงการเทิดพระเกียรติ “ใชน้ําอยางรูคุณคา ปวงประชาถวายพอของแผนดิน” รวมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณและหนวยงานภาครัฐ 21 หนวยงาน
• กิจกรรม Bike for Mom รวมกับรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
ประชาชนทุกภาคสวน เปนตน
(10) งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
เพื่อเนนการเสริมสรางระบบบริหารจัดการของอุทยานฯ ใหมีความคลองตัวในการปฏิบัตติ ามภารกิจ
ทั้งดานการใหบริการเชิงคุณภาพ โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ คือ
(10.1) การปรับปรุงระบบการทํางานและปรับเปลีย่ นกลุม งานใหเอือ้ อํานวยตอการปฏิบตั งิ านตางๆ
(10.2) วางแผนและบริหารอัตรากําลังคน (ทีม่ อี ยู) ใหสอดคลองกับทิศทางของอุทยานหลวงราชพฤกษ
• การมอบหมายงาน กําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนโดยออกเปนคําสั่ง
• มีการจัดตั้ง “หนวยบริหารจัดการเชาพื้นที่และหองประชุม (Organizers)”
(10.3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งดานการตลาดและการบริหารแผนธุรกิจเพื่อรองรับ
กิจกรรมในระดับนานาชาติ
(10.4) การบริหารความเสีย่ งและประเมินความคุม คาของการบริหารจัดการงบประมาณ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ซึ่งดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดกิจกรรมและหารายได
มีหนาที่ประเมินความคุมคาของการจัดงาน
(10.5) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสิง่ แวดลอม ไดแก ปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียตรงสวนของหองน้ําเพิ่มเติม พัฒนาแหลงน้ําพรอมระบบในอุทยานหลวงราชพฤกษ ปรับปรุงถนน และสํารวจ
ออกแบบขุดลอกบึงน้ําหลวง
(10.6) การพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อรองรับการขยายตัวของการทองเที่ยว
(10.7) งานเดนอืน่ ๆ ทีด่ าํ เนินการนอกเหนือจากแผนยุทธศาสตรสถาบัน ไดจดั ทําแผนงานการพัฒนา
และบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ รวมถึงการสงเสริมการออกกําลังกาย

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหสถาบันมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี สามารถเอือ้ อํานวยตอการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
ทีไ่ ดรบั มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ การสนับสนุนโครงการหลวงและการขยายผลความสําเร็จ
โครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง ประกอบดวยจํานวน 4 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงสวัสดิการและประโยชนเพือ่ เกือ้ กูลอืน่ เนนการพัฒนา
ระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร การปรับปรุงโครงสรางองคกร และอัตรากําลังตามความเหมาะสม
เพื่อรองรับการขยายงานขององคกร การปรับปรุงสวัสดิการและประโยชนเพื่อเกื้อกูลอื่นสําหรับผูปฏิบัติงานทุกระดับ
และสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ สริมสรางการมีสว นรวมของบุคลากร งบประมาณ
ทีใ่ ชดาํ เนินงานทัง้ สิน้ 14,710,726.66 บาท มีกจิ กรรมทีส่ าํ คัญ ไดแก การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency)
การปรับปรุงระบบสมรรถนะ การจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ และการจัดทําเสนทางการฝกอบรม การปรับปรุง
โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง และการปรับปรุงสวัสดิการ ผลการดําเนินงานมีดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดนําระบบสมรรถนะที่ไดปรับปรุงแลวมาใชในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน
โดยไดใหเจาหนาที่ทําการประเมินระดับสมรรถนะกอนพัฒนา เพื่อหาชองวางสมรรถนะ (Competency Gap)
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเลือกสมรรถนะที่ตองการพัฒนาในป 2558
และกําหนดวิธีการพัฒนาเจาหนาที่แตละคนใหเหมาะสม ไดรับความรู ฝกทักษะ และมีคุณลักษณะอันสามารถนํามา
ประยุกตและชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
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(2) จัดทําแผนและหลักสูตรฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกลุมงาน
(Functional Competency) โดยใชเครือ่ งมือในการพัฒนาบุคลากรดวยวิธกี ารฝกอบรม (Training) ทัง้ ภายในสถาบันและ
รวมกับหนวยงานภายนอก และการพัฒนาบุคลากรดวยวิธกี าร Non Training ไดแก การดูงานนอกสถานที่ การสอนงาน
การมอบหมายงาน โปรแกรมพี่เลี้ยง และการเรียนรูดวยตนเอง
(3) จัดฝกอบรม 244 หลักสูตร 294 ครั้ง เจาหนาที่เขารวม 8,186 คน และจัดประชุมสัมมนาประจําป
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของสถาบันจํานวน 10 ครั้ง 1,100 คน
(4) การปรับโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง จํานวน 2 ครั้ง คือ ป 2557 ปรับจาก 180 อัตรา
เปน 208 อัตรา และป 2558 ปรับจาก 208 อัตรา เปน 210 อัตรา
(5) การปรับปรุงสวัสดิการและประโยชนเกือ้ กูล ไดแก การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การประกันชีวติ
และอุบัติเหตุ และคาตอบแทนการเลิกจาง เปนตน
2) แผนงานการบริหารจัดการเงิน และงบประมาณ เนนการปฏิบตั งิ านใหเกิดความคลองตัว มีความโปรงใส
และมีประสิทธิภาพในการบริหารลดตนทุนในการดําเนินงาน สอดคลองกับนโยบาย ดําเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล
โดยมุง เนนผลสัมฤทธิแ์ ละความคุม คา มีขอ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได ทันตอเหตุการณ เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจทางการบริหารได
มีการติดตามการใชจา ยงบประมาณใหเปนไปตามแผน และการบริหารรายไดของสถาบัน และอุทยานหลวงราชพฤกษ
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) การวิเคราะหความคุมคา และความเสี่ยงของโครงการ
(1.1) ดานความคุม คา มีการดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตมาตัง้ แตป 2551 ติดตอกัน
ทุกปงบประมาณ จนถึงป 2557 เพื่อหาคามาตรฐานที่เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน การวางแผนและ
การควบคุมทางการเงินในการวางแผนการใชจายเงินของสถาบัน
(1.2) ดานความเสี่ยงของโครงการ มีการจัดทําการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของกลุมงาน และภาพรวมของสํานักในแตละป เพื่อประเมินและหาแนวทางปองกันความเสี่ยงที่จะกระทบตอ
การดําเนินงานและสงผลใหสถาบันไดรับความเสียหาย
(2) การติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน โดยในป 2555-2558 ไดรับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,791,199,300 บาท ใชจายไปทั้งสิ้น 1,672,404,715.16 บาท คิดเปนรอยละ 93.37 ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร แบงเปนผลรายป ดังนี้
(2.1) งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณ จํ า นวน 330,000,000 บาท ผลการใช จ า ย
จํานวน 317,111,931.64 คิดเปนรอยละ 96.09
(2.2) งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณ จํ า นวน 420,897,000 บาท ผลการใช จ า ย
จํานวน 393,180,477.47 บาท คิดเปนรอยละ 93.41
(2.3) งบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ จํ า นวน 502,999,600 บาท ผลการใช จ า ย
จํานวน 453,120,180.23 บาท คิดเปนรอยละ 90.08
(2.4) งบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณ จํ า นวน 537,302,700 บาท ผลการใช จ า ย
จํานวน 508,998,972.28 บาท คิดเปนรอยละ 94.73
(3) การบริหารรายไดของสถาบันและอุทยานหลวงราชพฤกษ
• การบริหารรายไดของสถาบันและอุทยานหลวงราชพฤกษตั้งแตป 2555-2558 มีรายไดเทากับ
176,763,823.19 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ป 2555 รายไดรวมเทากับ 41,542,467.90 บาท เปนของสถาบัน เทากับ 6,268,323.79 บาท
และอุทยาน เทากับ 35,274,144.11 บาท
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• ป 2556 รายไดรวมเทากับ 34,263,067.04 บาท เปนของสถาบัน เทากับ 3,384,717.39 บาท
และอุทยาน เทากับ 30,878,349.65 บาท
• ป 2557 รายไดรวมเทากับ 49,324,315.72 บาท เปนของสถาบัน เทากับ 8,951,230.37 บาท
และอุทยาน เทากับ 40,373,085.35 บาท
• ป 2558 รายไดรวมเทากับ 51,607,634.06 บาท เปนของสถาบัน เทากับ 9,026,338.47 บาท
และอุทยาน เทากับ 42,607,634.06 บาท
ทัง้ นีร้ ายไดในหลักของสถาบันจะไดแกคา เชารานอาหารและรายไดดอกเบีย้ จากการบริหารเงินฝาก
ที่เริ่มตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบัน สวนอุทยานหลวงราชพฤกษจะมีรายไดหลักจากการจําหนายบัตร คาบํารุงและ
บัตรรายปของอุทยานหลวงราชพฤกษ รายไดคาเชาที่ และรายไดอื่นๆ
3) แผนงานพัฒนาติดตามและประเมินผล เนนการพัฒนาระบบการทํางานและสรางความประทับใจ
ในการบริการ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ลดขัน้ ตอนการดําเนินงาน และสนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการ
และงบประมาณทั้งในสถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยทบทวนระเบียบและจัดทําคูมือการปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ พัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกในการทํางานและการเผยแพร
และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินงานที่สําคัญมี ดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) การติดตามประเมินผล
(1.1) การติดตามและการประเมินผล
(1.1.1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
และผลการปฏิบตั ติ ามคํารับรองการปฏิบตั งิ านประจําปงบประมาณแตละไตรมาส
นําเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
(1.1.2) การติดตามจํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรบั การถายทอดความรู และสรุปผลสงใหสาํ นักงาน
ประมาณรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
(1.1.3) การจัดประชุมประจําเดือนของสถาบันเพื่อติดตามความกาวหนาและปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม
(1.1.4) การจั ด ตั้ ง ที ม ติ ด ตามและนิ เ ทศการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ เ ป า หมายของสถาบั น
เพื่อติดตาม ใหคําปรึกษาและแนะนําในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาทักษะและ
เพิม่ ศักยภาพ รวมทัง้ เปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาทีใ่ นพืน้ ที่ และวิเคราะห
สรุปปญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแกไข การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
ปฏิบัติงาน
(1.1.5) การติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการกํากับและติดตาม
ผลโครงการวิจัย ออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่ดําเนินงาน และรวมสังเกตการณในขณะ
ปฏิบตั งิ านวิจยั สัมภาษณกลุม ผูเ กีย่ วของโดยตรงและผูใ ชประโยชนในโครงการวิจยั
นัน้ ๆ และจัดประชุมเพือ่ ใหนกั วิจยั นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจยั
(1.1.6) การประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool: PART) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ของผลลัพธ ผลผลิต กิจกรรมและงบประมาณอยางเปนระบบ เสนอตอสํานัก
งบประมาณ
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(1.2) การสํารวจความพึงพอใจของผูร บั บริการของสถาบันและความเชือ่ มัน่ ตอการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 2 กลุม ไดแก เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ไดรับการถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง และผูรับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับพอใจมากทั้ง 2 กลุม
โดยเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูมีความพึงพอใจในการไดรับบริการ รอยละ 92.50 และผูรับบริการ
จากอุทยานหลวงราชพฤกษ มีความพึงพอใจในการไดรับบริการ รอยละ 82.23
(1.3) การศึกษารูปแบบการขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง
(1.4) การศึกษาการถายโอนกิจกรรมในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(1.5) การสํารวจศักยภาพการตลาดของพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง (ลุม น้าํ นาน)
(1.6) การจัดทํากลยุทธการผลิตและการตลาดในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(ลุมน้ําสาละวิน)
(1.7) โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง ป 2556
(1.8) โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ การพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน ป 2556
(1.9) โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
(1.10) โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ “รักษน้ํา
เพื่อพระแมของแผนดิน” ป 2557
(2) ทบทวน ปรับปรุงระเบียบและจัดทําคูมือการปฏิบัติ เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
(2.1) ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ แกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันระเบียบ จํานวน 11 เรื่อง
(2.1.1) ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) วาดวยสวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับเจาหนาที่ พ.ศ. 2556
(2.1.2) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู วาดวยการบริหารเงินรายได
พ.ศ. 2549 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(2.1.3) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายใน พ.ศ. 2549 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(2.1.4) ระเบียบสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) วาดวยการเงินและการบัญชี
พ.ศ. 2557
(2.1.5) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู วาดวยทุนอุดหนุนการวิจยั
พ.ศ. 2557
(2.1.6) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
(2.1.7) ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลา และคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(2.1.8) รางระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ วาดวยการพัฒนาเจาหนาที่โดยใหไปศึกษา
เพิม่ เติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศและตางประเทศ พ.ศ. 2557
(2.1.9) ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) วาดวยการเงินและ
การบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(2.1.10) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยทุนอุดหนุน
การวิจัย
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(2.1.11) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการพัฒนา
และบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(2.2) รางระเบียบตางๆ จํานวน 2 ระเบียบ โดยไดจดั ทํารวมเลมระเบียบ และขอบังคับของสถาบัน
ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด (สิงหาคม 2557) สงใหเจาหนาที่ทุกสํานักเพื่อถือปฏิบัติแลว
(2.2.1) (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ วาดวยเงินสะสม พ.ศ. ...
(2.2.2) (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันฯ วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...
(2.3) คําสั่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จํานวน 11 คําสั่ง
(2.4) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จํานวน 2 คําสั่ง
(2.4.1) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับเจาหนาที่โครงการเตรียมความพรอมชุมชนดานการทองเที่ยว ลงวันที่
1 ตุลาคม 2556
(2.4.2) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เรื่อง การคุมครอง
ทรัพยสนิ ทางปญญาและการจัดสรรผลประโยชนของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558
(3) ระบบควบคุมมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
(3.1) การดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โดยผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 15 ตัวชี้วัด มีคาคะแนนที่ไดรับเทากับ 4.7935
(3.2) วิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 (ป.ป.ช.)
(4) การเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยการประชาสัมพันธสถาบันผานสื่อตางๆ ดังนี้
(4.1) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ เช น ออกแบบ จั ด ทํ า คู มื อ และแผ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ ส ถาบั น เผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพเชียงใหมนิวส Chiangmai MAG หนังสือพิมพแนวหนา
ขาว CM77 very update event chiangmai ขาวเกษตร สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ฯลฯ ออกแบบและ
จัดทําปายประชาสัมพันธ และออกแบบและจัดทําโปสเตอร และ Banner โฆษณาลงสื่อสิ่งพิมพ และอินเทอรเน็ต
เปนตน
(4.2) สื่อโทรทัศน รายการบอกเลาที่สูง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ชอง NBT จํานวน 18 ตอน ความยาวตอนละ 15 นาที และจัดทําวีดิทัศนประชาสัมพันธเผยแพรภายในอาคาร 2
และอาคาร 5
(4.3) สื่อสังคม (อินเทอรเน็ต) ทาง Website ของสถาบัน YouTube channel สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และทาง Website ของสื่อภายนอก อาทิ Website เชียงใหมนิวส Website CM108
Website CM77 และ Webpage very online ฯลฯ
(5) สนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการและงบประมาณทั้งในสถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(5.1) จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
(5.2) จั ด ทํ า แผนแม บ ทศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม บ ท
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พ.ศ. 2560-2564)
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(5.3) จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (พ.ศ. 2555-2559)
รวมกับคณะทํางานระดับจังหวัด
(5.4) ประสานและจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
จํานวน 4 ครั้ง
(5.5) จัดทําแผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
รวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. จัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกไขการปลูกฝน อยางยัง่ ยืน
(พ.ศ. 2557-2561) มติ ครม. เห็นชอบ เมื่อ 26 มีนาคม 2556
(5.6) การดําเนินการตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โดยผลการดําเนินงานของสถาบันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดี ระดับคะแนนรวมอยูในเกณฑสูง โดยมีคะแนนอยูในชวง
4.7635-4.9662
(5.7) สรุปผลการดําเนินงานของสถาบันและจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. 2555-2558
(6) ดําเนินงานดวยจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริต
(6.1) ออกแบบและผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ธ รรมาภิ บ าล การป อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต
(แอนิเมชั่น)
(6.2) นําเสนอสือ่ วีดทิ ศั นเนือ้ หาธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามทุจริต ผานทางโทรทัศน
ภายในอาคาร 2 และอาคาร 5
4) แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เนนเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (MIS) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและงานพัฒนา รวมทั้งสนับสนุน
ฐานขอมูลเพื่อขยายผลองคความรูโครงการหลวง และเผยแพรขอมูลวิจัยพัฒนาบนพื้นที่สูงไปสูเครือขายองคกรที่
เกีย่ วของและเกษตรกรเปาหมาย และกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษอยางครบวงจร โดยจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูง พัฒนา
ระบบการสือ่ สารของสถาบันทัง้ ภายในสถาบันและในพืน้ ทีเ่ ปาหมายการดําเนินงาน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลเพื่อการวางแผนการตัดสินใจ พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
และพัฒนาเว็บไซตสถาบันใหเปนมาตรฐานสากล ผลการดําเนินงานมี ดังนี้
ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญ
(1) แผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
(1.1) ดําเนินการภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวพส. ระยะ 2555-2559
(1.2) การประเมินแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวพส. ระยะ 2555-2559
(1.3) จัดทํา (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สวพส. ระยะ 2560-2562
(1.4) การจัดทําแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)
(2) พัฒนาระบบการจัดการความรู (KM) เชน มีระบบเผยแพรงานวิจัย ระบบจัดการความรู
(2.1) รวบรวมขอมูลองคความรู วิเคราะหและปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล จํานวน 317 รายการ
เปนองคความรูรายสาขา จํานวน 8 รายสาขา และเผยแพรทางเว็บไซตทั้งสิ้น จํานวนองคความรู 291 รายการ และ
ความรู 237 ชนิด
(2.2) จัดกิจกรรมการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางความรูและความเขาใจ
ใหแกเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั กิ ารในการจัดการความรูต อ ไป โดยไดดาํ เนินการจัดอบรมทัง้ สิน้ 3 หลักสูตร คือ การแลกเปลีย่ น
เรียนรูเพื่อพัฒนาองคความรู การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู และการพัฒนาความรูและ
ความสามารถในการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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(2.3) การศึกษาและรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะห นํามาปรับปรุงการแสดงผลระบบ
นําเสนอองคความรูผานเว็บไซต และตูนําเสนอองคความรู (Kiosk) แบงเปนหมวดองคความรูรายสาขา หมวดวีดิทัศน
หมวดคลังภาพ หมวดโปสเตอร หมวดสื่อการเรียนรู และหมวดอุทยานหลวงราชพฤกษ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-Book)
(2.4) พัฒนาระบบนําเสนอองคความรู ผานรูปแบบตูนําเสนอองคความรู (Kiosk) โดยนําไป
ติดตั้งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและอุทยานหลวงราชพฤกษ
(2.5) พั ฒ นา Application เพื่ อ นํ า เสนอความรู สํ า หรั บ การท อ งเที่ ย วโครงการหลวงและ
อุทยานหลวงราชพฤกษบนระบบ ios สําหรับใชบนโทรศัพทเคลื่อนที่
(2.6) การพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกิดโรคทางการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ พยากรณและวางแผน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ระบบดังกลาวสามารถใชเปนเครือ่ งมือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านใหแกเจาหนาทีใ่ นการแกไขปญหา
การเกิดโรคทางการเกษตร
(2.7) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและถายทอดองคความรู (KM Day) เพื่อเผยแพรองคความรู
ในรูปแบบสื่อการเรียนรู ไดแก การถายทอดองคความรูผานตูนําเสนอองคความรู (Kiosk) การนําเสนอผานเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชันสแกนบารโคดสองมิติ (QR Code)
(3) การพัฒนาฐานขอมูลบนพืน้ ทีส่ งู และปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเพือ่ การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู
(3.1) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) http://gis.hrdi.or.th/
(3.2) ระบบรายงานอุตนุ ยิ มวิทยาบนพืน้ ทีส่ งู http://meteorology.hrdi.or.th/Group/hrdi/general.aspx
(3.3) พัฒนาขอมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ประชากรบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ที่ 20 จังหวัด ขอมูลสารสนเทศภูมศิ าสตรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ฯลฯ
(4) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(5) พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลเพื่อการวางแผนการตัดสินใจ
(5.1) ระบบการใหบริการฐานขอมูลภูมิศาสตร Web Feature Service (WFS) และ Web Map
Service (WMS) เพื่อใหผูใชทั่วไปสามารถเรียกใชขอมูลดานภูมิศาสตรโดยไมตอ งใชโปรแกรมเฉพาะทางดาน GIS
(5.2) ระบบใหบริการสารสนเทศทีส่ าํ คัญของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ใหเกษตรกรและ
ผูสนใจในพื้นที่หางไกลสามารถใชงานเว็บตางๆ ที่นาสนใจของสถาบันไดโดยไมจําเปนตองติดตอกับแมขายที่สถาบัน
เชน องคความรู ขอมูลพรรณไม สวนราชพฤกษ ขอมูลอุตุ เปนตน
(5.3) ระบบบริหารจัดการการปลูกพืชสําหรับศูนยขยายผลโครงการหลวง เพื่อใหขอมูลสภาพ
อากาศสามารถนํามาชวยปรับปรุงชวงระยะเวลาการปลูกพืช เชน ฝนทิง้ ชวง อุณหภูมิ ความชืน้ รวมทัง้ ทราบประมาณ
การผลผลิตและรายไดของพืชดั้งเดิมและพืชสงเสริมในเวลาปจจุบัน
(5.4) โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร ไดพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงาน 3 ระบบ ไดแก (1) ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการนําขอมูลไปใชประโยชน (2) ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงาน Back Oﬃce (3) เว็บไซตสถาบัน โดยบูรณาการกับสํานักพัฒนา สํานักวิจัย สํานักยุทธศาสตร
และแผน และสํานักอํานวยการ ชวยใหมปี ระสิทธิภาพในการทํางาน ทัง้ ในสวนของงาน Back Oﬃce และงานปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
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(5.5) การจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนทด่ี นิ รายแปลงในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
• รวมกับสํานักพัฒนา ดําเนินงานสํารวจที่ดินรายแปลงในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด
106 กลุมบาน โดยแบงเปน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 72 กลุมบาน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาการปลูกฝน อยางยัง่ ยืน 20 กลุม บาน และ
โครงการประสานงานโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน 14 กลุมบาน
• การสํารวจแปลงเกษตรกรที่สถาบันสงเสริม โดยการเก็บพิกัดตําแหนงแปลง บันทึกภาพ
แปลงและเกษตรกรที่สถาบันสงเสริม จํานวน 20 แหง 47 กลุมบาน บันทึกขอมูล
ในระบบฐานขอมูลที่ดินรายแปลง (Cropland)
• การวิเคราะหขอมูลและจัดทําฐานขอมูลและแผนที่ เพื่อนําไปใชวางแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน อาทิเชน การใชประโยชนทดี่ นิ และการถือครองทีด่ นิ ของเกษตรกร วิเคราะห
ระบบการผลิตพืช รายไดและรายจาย การตลาด
• จัดทําเปนฐานขอมูลเกษตรกรที่สถาบันสงเสริมในอนาคต วิเคราะหคุณภาพดินและน้ํา
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีขอมูลที่ดินรายแปลง จํานวน
20 กลุ ม บ า น ส ง ต อ ไปยั ง สํ า นั ก พั ฒ นาเพื่ อ ประยุ ก ต ใช ใ นการวางแผนและพั ฒ นา
การดําเนินงานแตละดานของสถาบัน
(6) พัฒนาเว็บไซตสถาบันใหเปนมาตรฐานสากล
(6.1) การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตสถาบัน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ http://hrdi.ot.th เพือ่ เผยแพร
และประชาสัมพันธ กิจกรรมของสถาบัน
(6.2) ระบบงานเว็บไซต อุทยานหลวงราชพฤกษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน http://
www.royalparkrajapruek.org/ http://www.royalparkrajapruek.org/main/eng/ http://china.royalparkrajapruek.org/
(6.3) ระบบงานเว็บไซต โครงการถายทอดความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน
พื้นที่สูง ระยะที่ 3 (2556-2559) http://hdkn.hrdi.or.th
(6.4) ระบบงานเว็บไซต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 เว็บไซต
(6.5) Mobile App ระบบประชาสัมพันธ 38 เสนทางความสุขโครงการหลวงและอุทยานหลวง
ราชพฤกษ https://itunes.apple.com/au/app/khorngkar-hlwng/id901050047?mt=8

ขอขอบคุณ
คณะผูบริหาร
คณะกรรมการสถาบัน
คณะอนุกรรมการสถาบัน
คณะกรรมการ กปส.
คณะที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักยุทธศาสตรและแผน
สํานักพัฒนา
สํานักวิจัย
สํานักอํานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
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