
บทน ำ 

การด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง ท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนที่
รัฐบาลให้การยอมรับ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ จัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่
สูง (องค์การมหาชน)” ขึ้น เพื่อให้มีภารกิจด าเนินการขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่
สูงอื่นๆของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีความส าคัญมาก เพราะเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของประเทศ และมี
ประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมาก แต่สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติก าลังถูกท าลายไปอย่างมาก 
ในขณะที่ประชาชนบนพ้ืนที่สูงยังคงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก และมีปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับพัฒนา
หรือแก้ไขทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงจึงได้ด าเนิน “โครงการขยายผลโครงการ
หลวง” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจัดตั้งโครงการในพ้ืนที่สูงเป้าหมายต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการ
หลวงท าหน้าทีป่ฏิบัติงานพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน และมีมูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนา ท า
หน้าที่ให้การปรึกษา และสนับสนุนเชื่อมโยงการด าเนินงานซึ่งกันและกัน  

เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจึงมีความส าคัญมาก เพราะเป็นกลไกที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เพ่ือน าเอาผลส าเร็จหรือองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนน าความรู้ไปใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชน และปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิ
สังคม เพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลตามแนวทางโครงการหลวง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง
จึงจ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศตาม
ภารกิจของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เพราะพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่ทุรกันดาร ห่างไกล และมี
ความยากล าบากทั้งในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก และที่ส าคัญเจ้าหน้าที่ขยายผล
โครงการหลวงยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานพัฒนา คือ 

๑. ความรู้และความเข้าใจในงานโครงการหลวง ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาพ้ืนที่สูงที่โครงการขยาย
ผลโครงการหลวงจะน าพัฒนาพ้ืนที่สูงอ่ืน โดยเรียนรู้ ความเป็นมา ปรัชญา หลักและวิธีการด าเนินงาน และองค์
ความรู้ 

๒. ความรู้และความรู้และความเข้าใจในงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ซึ่งท าหน้าที่ด าเนินงาน
ขยายผลโครงการหลวง โดยเรียนรู้ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการด าเนินงาน และบทบาทหน้าที่ รวมทั้ง
เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการขยายผลโครงการหลวง 

๓. ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับชุมชน และการพัฒนาเชิงบูรณาการกับหน่วงงานต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วย
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภ่พยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ 

 

 



 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 

 



 
ค าน า 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) ขึ้น เพื่อด าเนินงานขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
โดยการน าวิธีการด าเนินงานและองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน
เป้าหมาย  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงจึงได้ด าเนิน “โครงการขยายผลโครงการหลวง” มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ โดยได้ตั้งศูนย์ขยายผลโครงการหลวง และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด าเนินงาน ท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามภารกิจของสถาบัน มาจนกระทั้งปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง จึงได้จัดท า “คู่มือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขยายผล
โครงการหลวง” เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือที่แสดงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่
ส าคัญ ส าหรับใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสังเคราะห์ และถอดบทเรียน
จาดประสบการณ์ในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และ 
ผู้เกี่ยวข้องของโครงการหลวง และสถานบันและพัฒนาพ้ืนที่สูง น ามาจัดท าเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือให้ง่ายต่อการเรยีนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขยายผล อย่างไรก็ตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือนี้ ยังคงเป็นเฉพาะของกระบวนหลักของการ
ด าเนินงานพัฒนา เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงต้องศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการปฏิบัตัที่ละเอียด
ของการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนในการจัดท าคู่มือการด าเนินงานขยายผล
โครงการหลวงนี้ทุกท่าน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ท าให้การปฏิบัติงานพัฒนาพ้ืนที่สูงของเจ้าหน้าที่ขยายผล
โครงการหลวงมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของสถาบัน
บรรลุเป้าหมายในการขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

           หน้า 
บทน า 
ค าน า 
สารบัญ 

บทที่ ๑  มูลนิธิโครงการหลวง         ๑ 
๑. ปรัชญาของโครงการหลวง        ๑ 
๒. ความเป็นมาของโครงการหลวง       ๑ 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง       ๒ 
๔. หลักการด าเนินงานของโครงการหลวง      ๓ 
๕. การด าเนินงานของโครงการหลวง      ๔ 
๖. องค์ความรู้ของโครงการหลวง       ๖ 
๗. ความร่วมมือของรัฐบาลต่อโครงการหลวง     ๗ 

บทที่ ๒  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องค์การมหาชน)     ๘ 
๑. ความเป็นมาของสถาบัน        ๘ 
๒. วัตถุประสงค์ของสถาบัน       ๘ 
๓. แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน      ๙ 
๔. บทบาทหน้าที่ของสถาบัน       ๙ 
๕. โครงการขยายผลโครงการหลวง       ๑๐ 
 ๕.๑ รูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
 ๕.๒ การเชื่อมโยงระหว่างโครงการขยายผลต่างๆ 
 ๕.๓ การรับและถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผล 
 ๕.๔ เป้าหมายการพัฒนาโดยรวมของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
 ๕.๕ กระบวนการพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง 

บทที่ ๓  การเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน   ๑๕ 
 ๑. การเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน   ๑๕ 

๑.๑ การเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการพัฒนา 
๑.๒ การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาบุคคลากร 

๒. การเชื่อมโยงระบบการผลิต การจัดการหลังเก็บเก่ียว และการตลาด  ๑๘ 
๒.๑ ระบบการด าเนินงานด้านผลิตและการตลาด 

ของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
๒.๒ กระบวนการผลิตและการตลาด 

๓. การเชื่อมโยงการด าเนินงานภายในสถาบัน      ๒๐ 
๓.๑ การเชื่อมโยงการด าเนินงานวิจัยและงานพัฒนา 
๓.๒ การเชื่อมโยงงานพัฒนาและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 

 



 
สารบัญ(ต่อ) 

          หน้า 
บทที่ ๔ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง   ๒๒ 

๑. แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา    ๒๒ 
๑.๑ การค้นหาผู้น าชุมชน  
๑.๒ การสร้างความศรัทธาและความพร้อมของผู้น าชุมชน 
๑.๓ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๑.๔ การจัดท าแผนชุมชนเพ่ือเป็นเป้าหมายของการพัฒนา 
๑.๕ การวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนา 

เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนา 
๑.๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้น าชุมชนหรือเกษตรกร 
๑.๗ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๑.๘ การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๑.๙ การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๒. การบริหารจัดการภายในโครงการขยายผลโครงการหลวง    ๒๘ 
๒.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ 

ของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
๒.๓ การจัดประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง 

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดท าข้อมูล      ๒๙ 
๓.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๓.๒ การจัดท าข้อมูลของโครงการขยายผลโครงการหลวง 

บทที่ ๕ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ      ๓๒  
๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่สูง     ๓๒ 
๒. การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ      ๓๓ 
3. การจัดการองค์ความรู้จากงานพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์   ๓๔ 

บทที่ ๖ การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการ      ๓๕ 
๑. แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง     ๓๕ 
๒. คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง     ๓๖ 
๓. การจัดประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง    ๓๖ 
๔. การจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ      ๓๗ 
๕. การรายงานผลการพัฒนาเชิงบูรณาการ      ๓๗ 

ภาคผนวก 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 3.  แบบรายงานข้อมูลของโครงการขยายผลโครงการหลวง 



 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 การขยายผลโครงการหลวง เป็นการน าผลงานและวิธีด าเนินงานของโครงการหลวงไปใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาในพ้ืนที่สูงเป้าหมาย ดังนั้นสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจะต้องเรียนรู้คือ “โครงการ
หลวง” เพ่ือให้เข้าใจหลักการ วิธีการด าเนินงาน และองค์ความรู้โครงการหลวง และสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑. ปรัชญาของโครงการหลวง 

การด าเนินงานของโครงการหลวง ยึดพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน ณ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มารกคม ๒๕๑๗ ความว่า “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและ
โครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น
สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นรายได้ให้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึง 
ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็น
ว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติดถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะ
เลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝิ่น ท าให้นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝิ่น และค้าฝิ่น ได้ผลดี อันนี้เป็นผล
อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ท าการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะท าให้บ้านเมืองของเราสู่หายนะได้ที่
ถางป่า และปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดี กินดี และ
ปลอดภัยได้อีกท่ัวประเทศ ถ้าสามารถท าโครงการนี้ส าเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะ
รักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป และยั่งยืนมาก” 

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้อ านวยการโครงการหลวง ได้รับสนองพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขาโดยเร็ว โดยตรง ไม่มีขั้นตอน ไม่มีคณะกรรมการเป็นทางการ จึงไม่
ต้องเสียเวลาประชุมอย่างยืดยาว การปรึกษาหารืออะไรกันก็ท าในท้องที่ ในระหว่างทานอาหาร หรือเยี่ยม
หมู่บ้าน โยเข้าถึงและรับฟังจากชาวบ้านโดยตรง ได้ให้แนวคิกและเป้าหมายกว้างๆให้หาพืชที่มีประโยชน์และ
แตกต่างจากพ้ืนที่ราบมาให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น เพ่ือให้มีตลาดรองรับ จากนั้นหาผู้มีความรู้ในรายสาขาท า
วิจัยให้ส าเร็จ โดยเน้นให้ทันเวลา ไม่วิจัยนานเกินไป หรือน้อยเกินไป ซึ่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวก็ท าให้มีผู้มาท างานถวายจ านวนมาก และทุ่มเทท างาน จึงท าประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว 

๒.  ความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง 

ในปีพ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมชาวเขาในพ้ืนที่ต่างๆของ
จังหวัดภาคเหนือ ได้ทอดพระเนตเห็นชาวเขามีวิถีการด ารงชีพที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
นับพันปี คือการเร่ร่อนไปอาศัยตามเทือกเขาสูง ห่างไกลจากสังคมเมือง แม้ว่าวิถีการด ารงชีพของเขาเหล่านั้น
จะเป็นไปตามธรรมชาติก็ตาม แต่กลับไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวชาวเขาเองและภูมิภาคอันเป็นที่อยู่อาศัย คือชีวิต
ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ท าการเกษตรแบบยังชีพ สุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า และป่าไม้ ท าให้ชาวเขาใช้วิธีถากถาง ตัดโคน
และเผา ท าลายป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของแม่น้ าหลายสายในภาคเหนือที่หล่อเลี้ยงชีวิตและ
การเกษตรกรรมของผู้คนในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง การเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆเพ่ือหาพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชไร่ 
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เป็นสาเหตุส าคัญที่จะน าความเสียหาย และความแห้งแล้งไปสู่ส่วนอ่ืนของประเทศ และที่ส าคัญการปลูกฝิ่นที่
เป็นรายได้หลัก ยังเป็นยาเสพติดที่มอมเมาและบ่อนท าลายเยาวชนของชาติอันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของ
ประเทศและของโลก นอกจากนี้ชาวเขาทั้งหลายยังมิได้รับรู้ ถึงความเป็นชาติไทย คนไทย และกฎหมาย
บ้านเมืองของประเทศท่ีตนอาศัยอยู่ และจากการทีเ่สด็จพระราชด าเนินเยี่ยมชาวเขาบริเวณหมู่บ้านดอยปุย ได้
ทรงทราบว่าฝิ่นและท้อพ้ืนเมืองท าเงินให้ชาวเขาเท่าๆกัน และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใกล้พระต าหนักภูพิงค์ได้น าท้อฝรั่งผลใหญ่มาต่อกับพันธุ์พ้ืนเมืองได้ จึงโปรดเกล้า ฯ 
ตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้น โดยชื่อเดิมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ตั้ง คือ “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์
ชาวเขา ต่อมาเปลี่ยนเป็น “โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา” “โครงการหลวงภาคเหนือ” “โครงการหลวง” และ
สุดท้ายจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” ในปี พ.ศ.๒๕๓๕  ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ในโอกาสที่ประธาน
มูลนิธิโครงการหลวงน าคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินและน้อมเกล้าถวายสิ่งของสนับสนุนโครงการ
หลวง ตอนหนึ่งว่าว่า “โครงการหลวงได้เริ่มขึ้นเป็นกิจการที่เล็กๆ ซึ่งไม่เป็นโครงการ แต่เป็นการไปเที่ยว
มากกว่า คือไปเที่ยวหมู่บ้านต่างๆ ก็ได้เห็นว่าควรที่จะช่วยประชาชนในด้านอาชีพ จึงได้น าสิ่งของไปให้เขา
เพ่ือที่จะพัฒนาการอาชีพของชาวบ้าน ต่อมาก็ได้เพ่ิมข้ึน มีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วยและ
มีคนส่วนหนึ่งช่วย เพื่อที่จะให้การส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ต่อมามีการร่วมมือจากทางองค์กร
ต่างประเทศ ตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศด้วย จึงขึ้นมาเป็นโครงการเรียกว่า “โครงการหลวง” ก็เป็นโครงการ
ที่ประกอบด้วยผู้ที่เป็นอาสาสมัคร และข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่มาจากต่างประเทศ ในที่สุดเป็นโครงการที่มากมายใหญ่โต ขยายออกไปจากการช่วยเหลือประชาชนใน
หมู่บ้านในวงจ ากัด จนกระท้ังเป็นการช่วยเหลือเท่ากับเป็นภาคทีเดียว จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และก็
มีคนได้ช่วยบริจาคเงินและสิ่งของ เพ่ือที่จะให้โครงการนี้ด าเนินต่อไปตามจุดประสงค์ คือ ความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพ่ือที่จะให้กิจการนี้ด าเนินต่อไปได้อย่าง
สม่ าเสมอ ในการที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ อย่างดี โดยเอ้ือเฟ้ือบุคลากรและงบประมาณที่จะ
ช่วยให้ท าได้ตามจุดประสงค์” มูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงด ารงต าแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ และพระราชทานเงินจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
เริ่มแรกของมูลนิธิฯ  และหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  ทรงด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง 

๑) ช่วยชาวเขาเพ่ือมนุษยธรรม 
๒) ช่วยชาวไทย โดยลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้และต้นน้ าล าธาร 
๓) ก าจัดการปลูกฝิ่น 
๔) รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และท าไร่ ท าสวน ในส่วนที่ควร
เพาะปลูก อย่าให้ส่วนทั้งสองนี้รุกล้ าซึ่งกันและกัน 
๕) ผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ 
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๔. หลักการด าเนินงานของโครงการหลวง 

 ๔.๑ วธิีการด าเนินงานพระราชทาน 

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการหลวง ยึดถือหลักการตามพระราชกระแสรับสั่ง ซึ่งง่าย สั้น และตรงจุด มาตั้งแต่
เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน คือ 

๑) ลดขั้นตอน 
๒) เร็วๆ เข้า 
๓) ช่วยเขาช่วยตัวเอง 
๔) ปิดทองหลังพระ 

๔.๒ หลักการด าเนินงานของโครงการหลวง 

การด าเนินงานของโครงการหลวงมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการด าเนินงานแบบครบวงจร คือ 

๑)  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือรักษาดินและใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้อง คือ แบ่งพ้ืนที่ให้ป่าอยู่ในส่วน
ที่เป็นป่า และท าไร่ ท าสวน ในส่วนที่ควรเพาะปลูก ไม่ให้ส่วนทั้งสองนี้รุกล้ าซึ่งกัน และปลูกป่าในที่ที่ควรเป็นป่า  
ส่วนที่เหมาะแก่การเกษตรจะต้องจัดท าระบบขั้นบันได ท าทางระบายน้ า ปลูกหญ้าแฝก สร้างระบบชลประทาน 
และปรับปรุงการคมนาคม  

๒) การวิจัยหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่สูง โดยวิจัยหาพันธุ์พืชเมืองหนาวชนิดใหม่ๆ  พัฒนา
พันธุ์ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพืชและวิธีการปลูกใหม่เกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอ 

๓) การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน าผลการวิจัยที่ส าเร็จแล้วส่งเสริมสู่
เกษตรกรชาวเขา ควบคู่กับการอารักขาพืช การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข  เพ่ือให้ชาวเขาใช้ความรู้ไปช่วย
ตนเอง ในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่  

๔) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด โดยสนับสนุนและส่งเสริมด้านการขนส่ง การคัดบรรจุ 
การเก็บรักษา และจ าหน่าย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลิตผลที่ได้รับการส่งเสริมได้ 

๕) ชุมชนด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเอง
ได้ และสามารถด ารงชีพอยู่บนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน 

๖) กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น ป่าไม้ และแหล่งน้ าล าธาร 

๗) ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่  โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่
สอดคล้องเป็นกันเองของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและประชาชน ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ดี และไม่ซ้ าซ้อนกัน 
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๕. การด าเนินงานของโครงการหลวง 

โครงการหลวงด าเนินงานสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์
ที่จะ “ช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้แบ่งงานเป็น ๓ 
ลักษณะ คือ  

๕.๑  งานวิจัย 

พ้ืนที่โครงการหลวงส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า ๗๐๐ เมตร มี
สภาพเป็นพ้ืนที่สูงตามหุบเขาหรือเชิงเขาที่มีความลาดชัน สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และพืชที่เหมาะสมจึงต่าง
จากพื้นที่ราบ งานวิจัยจึงเป็นเรื่องส าคัญเป็นอันดับแรกของโครงการหลวง โดยระยะเริ่มต้นเป็นงานวิจัยหาพืช
หรือสัตว์ทีเ่หมาะสมส าหรับส่งเสริมให้เกษตรกรทดแทนการปลูกฝิ่น  คือปลูกได้ดีในพ้ืนที่มีอากาศหนาวเย็น  และ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น พ้ืนสูงมีข้อดีคือสามารถปลูกพืชเขตหนาวได้ แต่ในระยะแรกความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืชเมืองหนาวในประเทศไทยยังมีน้อยมากจึงต้องวิจัย  ประกอบกับพ้ืนที่สูงมีสิ่งที่ต้องค านึงถึงหลาย
ประการ เช่น ความยากล าบากในการขนส่ง  ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม ท าให้งานวิจัยของโครงการหลวงมีความหลากหลาย ครอบคลุม และมุ่งตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน งานวิจัยของโครงการหลวงประสบผลส าเร็จเป็นอย่างสูง ท าให้ปัจจุบันพ้ืนที่สูงของประเทศ
ไทยสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิด และได้สร้างองค์ความรู้ต่างๆจ านวนมาก  โดยได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรชาวเขาอย่างมากมาย  จากการปลูกฝิ่นและท าไร่เลื่อนลอย 
เปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชเพ่ือบริโภคและน าไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ต่อเกษตรกรในโครงการหลวง เกษตรกรบนที่สูง และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้โครงการหลวงมีสถานี
วิจัย ๔ แห่ง คือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และสถานีวิจัย
และส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด  

๕.๒ งานพัฒนา 

 โครงการหลวงได้ด าเนินการค้นคว้าวิจัยหาชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบนพ้ืนที่สูง 
รวมถึงถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย ควบคู่กันไปตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยเริ่มจากมีหมู่บ้านเยี่ยมเยียน
ในพ้ืนที่ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงตั้งเป็นโครงการหลวงพัฒนาชุมชนต่างๆ ต่อมาเปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง ปัจจุบันโครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน  คือมุ่งให้เกิดความยั่งยืนของ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายสามารถพ่ึงตนเองได้ ปัจจุบันโครงการหลวง
มีพ้ืนที่ด าเนินงานพัฒนา คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ แห่ง ครอบคลุม ๕๐๐ กลุ่มบ้าน หรือประมาณร้อย
ละ ๑๐  ของกลุ่มบ้านบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทย โดยอยู่ในเขต ๕ จังหวัดของภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน และพะเยา ประชากร ๓๗,๕๖๑ ครัวเรือน จ านวน ๑๗๒,๓๐๙ คน ผลการ
ด าเนินงานท าให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้การด าเนินงานพัฒนาของโครงการหลวงมีส่วนงานที่ปฏิบัติงาน 
คือ 
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๑) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

(๑) เป้าหมาย 

มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
พ้ืนที่สูงอย่างยัง่ยืน 

(๒) ภารกิจที่ส าคัญ 

    (ก) ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการน าผลงานวิจัยสาขาต่างๆ ถ่ายทอดสู่
เกษตรกร เพ่ือให้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่  รวมทั้งสนับสนุนให้
ประชาชนประกอบอาชีพนอกการเกษตร เพื่อเป็นการรายไดแ้ก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

(ข) ประสานการด าเนินงานและสนับสนุนเกษตรกรในการก าหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
การตลาดส าหรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาด   สนับสนุนและให้ค าปรึกษาแนะน าการ
จัดการด้านการตลาด โดยให้เกษตรกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้มีความสามารถด าเนินกิจกรรมด้าน
การตลาด 

(ค) การสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยสนับสนุน
ให้เกษตรกรรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันโดยการก่อตั้งกลุ่มชุมชนต่างๆ  

(ง) การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยสนับสนุนให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง  คือ ให้ป่า
อยู่ในส่วนป่าและท าไร่ท าสวนในส่วนที่เพาะปลูก และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า
และสิ่งแวดล้อม  

๒) งานพัฒนาและส่งเสริม 
  โครงการหลวงมีกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสาขาต่างๆ โดย
เป็นกลไกส าคัญในการน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและเกษตรกร และ
น าเสนอปัญหาที่พบในพ้ืนที่ไปสู่นักวิจัย  รวมทั้งท าหน้าที่ในการประสานงานกับศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง
ต่างๆในการจัดท าแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

 
๓) งานอารักขาพืช 
โครงการหลวงมีนโยบายส่งเสริมท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์อารักขาพืชขึ้น 

เพ่ือท าหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีการที่ปลอดภัย  เช่น วิธีการ
ก าจัดแมลงโดยวิธีธรรมชาติ หรือการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีห้องปฏิบัติการส าหรับ
ตรวจสอบวินิจฉัยโรคพืช เพ่ือตรวจสอบปัญหาและให้ค าแนะน าในการควบคุมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตแต่ละชนิด เพ่ือสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
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๔) งานพัฒนาสังคมและชุมชน 
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายด้านสังคมและชุมชนเพ่ือให้มี

การด ารงชีพที่ดีขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ เช่น การพัฒนาการศึกษาและสังคม   
การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างจิตส านึกเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

๕) งานอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยการ
ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการใช้ที่ดิน และสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง  มี
การน าวิธีการอนุรักษ์น้ าไปใช้ประโยชน์ และการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ า และป่า   

๔.๓ การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด 

โครงการหลวงได้จัดตั้งฝ่ายตลาดขึ้นเพ่ือช่วยจัดจ าหน่ายผลิตผลของเกษตรกรชาวเขา และเผยแพร่
ผลผลิตชนิดใหม่ ๆของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยใช้ชื่อจดทะเบียนการค้าว่า “โครงการ
หลวง” โดยมีการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร มีระบบตลาดและกระบวนการจัดการหลังเก็บ
เกี่ยวที่มาตรฐาน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การคัดคุณภาพ การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษา ท าให้ผลิตผลมี
คุณภาพดีและจ าหน่ายผลผลิตไดใ้นราคาที่เหมาะสม  

๖. องค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง 

องค์ความรู้เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาของโครงการหลวง  โดยได้
ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่สูง เนื่องสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่มีความแตกต่างกับพ้ืนที่ราบ ทั้งด้านสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ ประชากร และสภาพทาง
สังคมของกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง ซึ่งจากการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานทั้งการวิจัยและ
พัฒนา ปัจจุบันโครงการหลวงจึงเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงที่ส าคัญ โดยเป็นองค์ความรู้ที่
สังเคราะห์และรวบรวมอยู่จากผลงานวิจัย ระยะ ๔๓ ปี ที่ผ่านมา และองค์ความรู้ที่อยู่ในบุคลากรที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งองค์ความรู้ที่ส าคัญ คือ  

๖.๑ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ องค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง
มากกว่า ๓๗๑ ชนิด  ทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก พืชไร่ กาแฟ ชา และพืชอ่ืนๆ องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การ
อารักขาพืช การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การตลาด และระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดภัย เป็นต้น  

๖.๒ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริ มการ
รวมกลุ่ม การจัดท าแผนชุมชน และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า เป็นต้น 

๖.๓ องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พันธุ์ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ การปลูกป่า
ชาวบ้าน การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชด าริ การปลูกพืชในระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
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การใช้ที่ดินตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการสารพิษและวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร การผลิตและใช้
ปัจจัยการผลิตจากวัสดุในท้องถิ่น  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอน
รักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๖.๔ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนที่สูง เช่น การวิจัยและการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ การบริหารจัดการด้านการตลาด การ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและชุมชน การค้นหาผู้น าชุมชน การศึกษาภูมิสังคม
และศักยภาพของชุมชน และการท างานร่วมกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วมูลนิธิ
โครงการหลวงยังเป็นแหล่งที่ส าคัญของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์บนพื้นที่สูง 

๗. ความร่วมมือของรัฐบาลต่อโครงการหลวง 

รัฐบาลได้ให้ความร่วมมือต่อโครงการหลวง ดังด ารัสของ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่า “ในเมื่อ
โครงการหลวงได้เป็นโครงการน าร่องในการพัฒนาพ้ืนที่สูงจนมีผลแน่นอนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมี
รับสั่งกับนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ารัฐบาลน่าจะตั้งองค์กรเพ่ือรับงาน
บางส่วนไปท า ทั้งนี้โดยวิธีของโครงการหลวง โดยลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และจัดหางบประมาณให้โครงการ
หลวง” โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ รวม ๓ เรื่อง คือ 

๑) ให้จัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการอ านวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการ
หลวง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา 

๒) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และให้จัดตั้งหน่วยงาน
ระดับกองขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิ
ฯ มายังรัฐบาลเพื่อด าเนินการต่อไป 

๓) ให้ส านักงบประมาณตั้งงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิฯ เป็นรายปี โดยตั้งไว้ที่ส านัก
ราชเลขาธิการ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของมูลนิธิ 



บทที่ ๒ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทีท่ าหน้าที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาพ้ืนที่สูงในโครงการขยายผลโครงการหลวง ให้บรรลุตามภารกิจของสถาบัน ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้และ
เข้าใจถึง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการด าเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของสถาบัน รวมถึงโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง อย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ความเป็นมาของสถาบัน 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้ง “กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ขึ้น เพ่ือด าเนินการ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิฯ มายังรัฐบาล โดยกองพัฒนาเกษตรที่
สูง ได้ด าเนินงานคล้ายกับกองเลขาธิการโครงการหลวง และประสานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงอ่ืนๆในการน าเอาขีดความสามารถของหน่วงงานต่างๆ มาสนับสนุนโครงการหลวง ต่อมา
เปลี่ยนเป็น “ส านักพัฒนาเกษตรที่สูง” จนกระทั้งคณะรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ “สวพส.” ขึ้น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมี
เหตุผลที่ส าคัญ คือ เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้าง
นักวิจัย การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และการสนับสนุนโครงการหลวง เพ่ือเป็นการขายผลงาน
โครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการ
จัดตั้งองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งจะท าให้มีการบริหารจัดการที่กว้างขวาง มีความ
คล่องตัวในการด าเนินงานและมีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงคข์องสถาบัน  
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง 
๒.๒ สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่าและ

สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 
๒.๓ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

ของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน 

๒.๔ จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่
สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าว 

๒.๕ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ 
๒.๖ ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาและการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงที่ได้

จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา 



๙ 
 

๒.๗ สนับสนุนและด าเนินการให้มีการให้มีการมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการ
หลวง และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการให้มีการ
จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒.๘ พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม 
 
๓. แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน  

แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน มีหลักการด าเนินงานที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ  
๓.๑ หลักการท างานของโครงการหลวง  ที่ส าคัญ คือ การวิจัยเพ่ือเอาผลไปให้ชาวเขาได้ใช้ประโยชน์ 

และเป็นไปตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลายๆชนิด และการส ารวจและวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

๓.๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง สถาบันต้องมียุทธศาสตร์ที่ไม่เล็ง
ผลเลิศจนเกินไป ต้องรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยแล้วต้องทดลองปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆ รวมทั้งการส่งเสริม
รายได้จากการขายสินค้าสู่ตลาด ให้เกิดความถาวรยั่งยืน เพ่ือให้มีรายได้ที่จะอยู่ได้อย่างดี แต่ไม่เลิศเลอ
จนเกินไป ต้องส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน 
ความเพียร ความไม่โลภ และการเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

๔. บทบาทหน้าที่ของสถาบัน  

 สถาบันมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ ๒ ประการ คือการวิจัยและการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงานโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวง ดังนี้ 

๔.๑ การวิจัยเพ่ือสนับสนุนและขยายผลโครงการหลวง 
สถาบันฯมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยมุ่ง

งานวิจัยที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป้าหมายโดยตรง โดยการด าเนินงานวิจัย ๒ ลักษณะ คือ  
๑) งานวิจัยสนับสนุนโครงการหลวง เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของโครงการหลวง เพ่ือ

หาองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดผลงานวิจัยให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ท าให้เกษตรกรสามารถปรับตัว และด ารงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆได้ เช่น 
การแข่งขันทางการค้า การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ผลงานวิจัย
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง  

๒) งานวิจัยในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้โครงการหลวงไป
ศึกษาและทดสอบร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพ่ือปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน และผสมผสานองค์
ความรู้โครงการหลวงกับภูมิปัญญาของชุมชน โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่การก าหนดปัญหา ด าเนินงาน และการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 



๑๐ 
 

๔.๒ การพัฒนาเพ่ือสนับสนุนและขยายผลโครงการหลวง  
การด าเนินงานพัฒนาของสถาบันแบ่งออกตามพ้ืนที่ด าเนินงานของสถาบัน เป็น ๒ ลักษณะ คือ 
๑) งานพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง เป็นการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนา

ของโครงการหลวง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของโครงการหลวง ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่ส าคัญคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการผลิต การพัฒนาศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง ๓๘ แห่ง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาแปลงเรียนรู้ การพัฒนา
วิทยากร การสังเคราะห์องค์ความรู้  จัดท าฐานข้อมูล และผลิตสื่อ และการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการหลวง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนพัฒนาแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆใน
คณะท างานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งสถาบนัท าหน้าที่เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

๒) งานพัฒนาขยายผลโครงการหลวง เป็นการปฏิบัติงานพัฒนาในพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ภายใต้โครงการขยาย
ผลโครงการหลวง โดยน าองค์ความรู้และหลักการท างานของโครงการหลวงเป็นต้นแบบในการด าเนินงาน คือ 
การพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนฐานขององค์ความรู้ มุ่งท าให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่มั่นคงภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการด ารง
ชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
การพัฒนาแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆในคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่งสถาบันท าหน้าที่
เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
 ๔.๓ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับโครงการหลวงและ
โครงการขยายผลโครงการหลวงในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการและการเรียนรู้ ด้านการตลาดของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของโครงการขยายผลโครงการหลวง และด้านอ่ืนๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การแสดงผลการ
ด าเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวง และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า เป็นต้น 

๕. โครงการขยายผลโครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ด าเนิน “โครงการขยายผลโครงการหลวง” เพ่ือท า
หน้าที่ด าเนินงานขยายผลส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ตามภารกิจของสถาบัน โดยเป็น
งานทีส่ าคัญมากเพราะพ้ืนทีสู่งทีเ่ป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของประเทศประสบปัญหาหลายประการ คือ สิ่งแวดล้อม
ถูกบุกรุกและท าลายอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ผลกระทบสารเคมีทางการเกษตร มลภาวะจาก
น้ าเสีย ขยะ และหมอกควั่น ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงกลับยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสังคมและความมั่นคง เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร หรืออยู่ติด
ชายแดน จึงจ าเป็นอย่างมากท่ีพ้ืนที่สูงจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 



๑๑ 
 

พ้ืนที่สูงของประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
คือ พ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ ๖๒.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของ
พ้ืนที่ ๒๐ จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน ล าปาง ตาก เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก เลย สุโขทัย ก าแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี 
ครอบคลุมพ้ืนที ่๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน ซ่ึงร้อยละ ๖๕.๕๐ อยู่ในจังหวัดภาคเหนือ โดยจังหวัดเชียงใหม่มจ านวนกลุ่ม
บ้านบนพ้ืนที่สูงมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงราย ตามล าดับ พ้ืนที่สูงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร
ที่ส าคัญ อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักของประเทศไทย ๑๔ ลุ่มน้ า ๑๒๘ ลุ่มน้ าสาขา โดยลุ่มน้ าปิงมีจ านวนชุมชนบน
พ้ืนที่สูงมากที่สุด คือร้อยละ ๓๒.๕๙ รองลงมาคือลุ่มน้ าสาละวิน ร้อยละ ๒๖.๕๐ และลุ่มน้ ากก ร้อยละ ๑๐.๐ 
บนพื้นที่สูงมปีระชากรมากกว่า ๑๐ ชนเผ่า จ านวน ๒๑๓,๗๖๖ ครัวเรือน ประชากร ๙๖๔,๙๑๖ คน โดยพ้ืนที่สูง
ในจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด คือ ๒๖๐,๐๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๕ รองลงมา คือจังหวัด
เชียงราย จ านวน ๑๓๘,๓๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔ และจังหวัดตาก จ านวน ๙๙,๙๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๓๖  

๕.๑ รูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
การด าเนินงานขยายผลโครงการหลวงใช้ลุ่มน้ าเป็นขอบเขตการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Approach) ซึ่ง

โครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละแห่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเดียวกันจะเชื่อมโยงการด าเนินงานพัฒนากัน แต่อาจจะมี
รูปแบบการด าเนินงานที่ต่างกันตามเป้าหมายของการปฏิบัติงานพัฒนาที่มี ๒ รูปแบบ คือ 

  ๑) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างย่ังยืน 
   เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ด าเนินงานพัฒนารูปแบบปกติ คือ ด าเนินงานพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุมชน
ต่างๆในขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินงานและหน่วยงานในคณะท างานโครงการหลวง ในการน าองค์ความรู้จากโครงการ
หลวงไปใช้พัฒนา ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยแบ่ง
พ้ืนที่ด าเนินงาน ๓ ลักษณะ คือ  

(๑) พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (Growth Pole) เป็นพ้ืนที่
ด าเนินงานระยะยาว ศูนย์กลางพ้ืนที่ต้องการการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาของ
โครงการขยายผลอื่นๆที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน โดยมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงปฏิบัติงาน
ประจ า 

(๒) พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นเครือข่ายการพัฒนา (Satellite Village) เป็นพ้ืนที่
ด าเนินงานที่เป็นเครือข่ายของโครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ขยายผล
โครงการหลวงปฏิบัติงานประจ า และระยะเวลาด าเนินพัฒนาช่วงระยะเวลาหนึ่ง และถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนเมื่อการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกับชุมชนแล้ว 

(๓)  พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เข้าปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว เป็นพ้ืนที่ขยายผลโครงการ
หลวงขั้นต้นที่ชุมชนเสนอขอหรือสถาบันมีเป้าหมายเข้าด าเนินงานพัฒนา หรือพ้ืนที่ซึ่งมีการถ่ายโอนภารกิจแล้ว 
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ในบางกิจกรรมที่ชุมชนต้องการ  
 



๑๒ 
 

๒)   โครงการขยายผลโครงการหลวงท่ีด าเนินงานพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(๑)  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงในพ้ืนที่ห่างไกลที่ยังมีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ าซาก โดยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเฉพาะ คือการ
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางของโครงการหลวง มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
สร้างรายได้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  (๒) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง  
  เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ด าเนินการในพ้ืนที่มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง”(ศศช.) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ของครู ศศช. เป็นกลไกในการด าเนินงาน เพ่ือให้องค์ความรู้โครงการหลวงขยายไปสู่ชุมชนบนพ้ืนที่
สูงได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อไป โดยด าเนินงาน ๒ 
ลักษณะตามพ้ืนที ่คือ 
  (๒.๑) พ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง เป็นพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงที่เน้นเฉพาะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ศศช. และ
สื่อองค์ความรู้โครงการหลวงรูปแบบต่างๆ  
  (๒.๒) พ้ืนที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงปฏิบัติงานร่วมกับครู ศศช. และชุมชน 
ท าการค้นหาความต้องการด้านใดด้านหนึ่งของชุมชน และด าเนินการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี  
 
       ๕.๒ การเชื่อมโยงระหว่างโครงการขยายผลต่างๆ  
   โครงการขยายผลโครงการหลวงที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเดียวกันมีการบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดย
ประกอบด้วย โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอยู่ในพ้ืนที่ส าคัญของลุ่มน้ า ท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของโครงการขยายผลโครงการหลวงอ่ืนๆในพ้ืนที่โดยรอบ เช่น โครงการขยายผลโครงการหลวงที่
เป็นเครือข่ายการพัฒนา โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ เข้าปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน หรือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง และเชื่อมโยงการบริหารจัดการ และการด าเนินงานพัฒนากัน เช่น การผลิต 
การตลาด และระบบโลจิสติกส์ 
 
 
 



๑๓ 
 

๕.๓ การรับและถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผล 
๑) การรับพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 
สถาบันจะรับพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงจากพ้ืนที่สูงที่มีคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) คือ พ้ืนที่ภูเขาหรือพ้ืนที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ๕๐๐ เมตรขึ้นไป หรือเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างพ้ืนที่สูงตามที่คณะกรรมการสถาบันก าหนด โดยเป็นชุมชนบน
พ้ืนที่สูงที่มีชาวไทยภูเขาหรือชาวไทยพ้ืนเมืองอาศัยอยู่ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง จากชุมชนที่เสนอผ่านโครงการหลวง หรือพ้ืนที่ซึ่งสถาบันมีแผนเข้าด าเนินการพัฒนา ซึ่งผ่าน
การเห็นชอบของประธานมูลนิธิโครงการหลวงแล้ว ทั้งนี้จะเน้นชุมชนที่มีปัญหาส าคัญ เช่น ความยากจน การ
ขาดแคลนอาหาร การบุกรุกท าลายป่า การใช้สารเคมีทางการเกษตร และมลภาวะต่างๆ และเป็นชุมชนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาส าหรับการขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ โดยรอบต่อไป 

๒) การถ่ายโอนภารกิจพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
สถาบันฯจะถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ด าเนินการพัฒนาบรรลุเป้าหมายแล้ว แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน โดยปรับรูปแบบเป็นโครงการขยายผลที่เข้าปฏิบัติงาน เป็นครั้งคราว 
เพ่ือตรวจเยี่ยม โดยมีเกณฑ์ในการถ่ายโอน ดังนี้ 

(๑) ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ตั้งไว้เมื่อเข้าด าเนินการ โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดในเรื่องนั้นๆ หรือปัญหาส าคัญได้รับการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ชุมชนสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้ว 

(๒) ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ เช่น มีแกนน ารุ่นใหม่เข้ามาสืบทอด
ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจัดท าแผนชุมชนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ และมีการรวมกลุ่มในด้านต่างๆที่เข้มแข็งและสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีความพร้อมในการรับถ่ายโอน 
 
๕.๔ เป้าหมายการพัฒนาโดยรวมของโครงการขยายผลโครงการ 
การด าเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง มีเป้าหมายพัฒนาคนและชุมชนให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ คือ 
๑) ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และด ารงชีพ 
๒) ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุมชนเอง 
๓) ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน คือมีการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาสืบต่อไปอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 ๕.๕ กระบวนการพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
  การด าเนินงานพัฒนาของการขยายผลโครงการหลวง เน้นการพัฒนาคน และการมรส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ให้ท าหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค้นหาผู้น าชุมชน 

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ร่วมกับผู้น าชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพปัญหา 
และความต้องการของชุมชน 

ประสานน านักวิชาการด้านที่ชุมชน
ต้องการเข้าวิเคราะหแ์ละก าหนดแนว

ทางการพัฒนา 

น าปัญหาไปสู่การก าหนดประเด็น
การวิจยัของพื้นที ่

แนวทางการพัฒนา 

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้น าชุมชน 

ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้น าชาวบ้านใหป้ระสบ
ความส าเร็จ 

ขยายการพัฒนาไปสู่ประชาชนอื่น ขยายการพัฒนาไปสู่ด้านการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้น า
ชุมชน 



บทที่ ๓ 

การเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน 

การด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง มีการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานที่เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ต้องศึกษาและเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. การเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงได้ร่วมด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูงกับโครงการหลวงมานับแต่เป็น “กอง
พัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕อนุมัติในหลักการ ให้จัดตั้ง 
คณะกรรมการอ านวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้ง
หน่วยงานระดับกองขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิฯ 
มายังรัฐบาลเพื่อด าเนินการต่อไป จนกระทั่งเปลี่ยนเป็น “ส านักพัฒนาเกษตรที่สูง” และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงขึ้น การด าเนินงานของโครงการหลวงและสถาบันจึงเชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังเหตุผลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน โดยที่คณะกรรมการอ านวยการและ
ประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง มีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และโครงสร้างของ
คณะกรรมการสถาบัน มีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ
หลวงเป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังด ารัสของ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในการสัมมนาระดมความคิด เรื่องทิศทางและการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เมื่อ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ว่า “โครงการหลวงกับสถาบันจูงมือกันเดินมานานแล้ว และจะจูงมือกันเดินต่อไป
เรื่อยๆ” 

๑.๑  การเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการพัฒนา 

การขยายผลโครงการหลวงเป็นการน าผลงานที่เป็นผลส าเร็จของโครงการหลวงไปใช้พัฒนาพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จดังเช่นโครงการหลวง จึงต้องมีการเชื่อมโยงการด าเนินงานของ
โครงการขยายผลโครงการหลวงกับโครงการหลวงอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มรับพื้นทีจ่นถึงด าเนินการพัฒนา  

๑) การรับพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 
สถาบันจะรับพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จากพ้ืนที่สูงตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) คือ พ้ืนที่ภูเขาหรือพ้ืนที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ๕๐๐ เมตรขึ้นไป หรือเป็นพ้ืนที่ที่อยู่สูงตามที่คณะกรรมการสถาบันก าหนด โดยเป็นชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่มี
ชาวไทยภูเขาหรือชาวไทยพ้ืนเมืองอาศัยอยู่ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง จากชุมชนที่เสนอผ่านโครงการหลวง หรือพ้ืนที่ซึ่งสถาบันมีแผนเข้าด าเนินการพัฒนา ซึ่งผ่านการ
เห็นชอบของประธานมูลนิธิโครงการหลวงแล้ว โดยเน้นชุมชนที่มีปัญหาส าคัญ เช่น ความยากจน การขาดแคลน



๑๖ 
 
อาหาร การบุกรุกท าลายป่า การใช้สารเคมีทางการเกษตร และมลภาวะต่างๆ และมีศักยภาพในการพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส าหรับชุมชนโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๒) การด าเนินการพัฒนา 
  พ้ืนที่เป้าหมายที่โครงการหลวงและสถาบันเห็นชอบให้เข้าด าเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงแล้ว 
สถาบันท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานพัฒนา และเชื่อมโยงกับโครงการหลวง คือ งานพัฒนาและ
ส่งเสริม และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพ่ือให้ค าปรึกษา สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานในด้านต่างๆซึ่ง
กันและกัน ได้แก่ 
  (๑) การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากโครงการหลวง 
  (๒) การเยี่ยมเยียนและให้ค าปรึกษา 
  (๓) การจัดท าแผนการผลิตและการตลาด 
  (๔) การจัดท าระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิต 
  (๕) การสนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์โครงการหลวง 
  

ชุมชนเป้าหมายที่เสนอขอให้เข้า
ด าเนินการผ่านโครงการหลวง 

ชุมชนเป้าหมาย ที่สถาบันฯมีแผน
เข้าด าเนินการ 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
เพื่อประกอบการพจิารณา 

ประธานมูลนธิิโครงการหลวง ให้
ความเห็นชอบและข้อแนะน า 

คณะกรรมการสถาบันฯพิจารณา
อนุมัติให้ด าเนินการ 

ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญโครงการหลวงสนับสนุน  
การวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนา 

ด าเนินการพัฒนา โครงการหลวงเช่ือมโยงและ 
สนับสนุนการด าเนินงาน 



๑๗ 
 

๑.๒ การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาบุคคลากร 

เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงมีหน้าที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
เกษตรกรหรือชุมชนต้องการ โดยบริหารจัดการให้เกษตรกรหรือชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการพัฒนา ซึ่ง
อยู่ในแหล่งต่างๆ เช่น นักวิชาการของโครงการหลวงและสถาบัน และฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในชุมชนเอง ในการปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์หาปัญหาหรือความต้องการของชุมชน และน าเสนอให้นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นของสถาบันฯที่อยู่ทั้งในส านักวิจัยและส านักพัฒนา หรือเสนอปัญหาเข้าสู่การประชุม
ประจ าเดือนของโครงการขยายผลโครงการหลวง เพ่ือร่วมวิเคราะห์กับนักวิชาการในการน าองค์ความรู้ที่
เหมาะสมไปจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดย 

๑) เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงเรียนรู้องค์ความรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและน าไปถ่ายทอดแก่
เกษตรกรหรือชุมชน ส าหรับองค์ความรู้ที่ไม่ยุ่งยาก 

๒) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจัดท าโปรแกรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและติดตามให้
ค าแนะน า  

๓) จัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนโดยการไปเรียนรู้จากโครงการหลวง หรือประสานนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญของโครงการหลวงให้เข้าอบรมหรือให้ค าแนะน า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ขยายผล       
หาปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชน 

นักวิชาการส านกัวิจยั 

การประชุมประจ าเดือนของ
โครงการขยายผลโครงการหลวง 

ปัญหา 

โครงการหลวง 
นักวิชาการส านักพัฒนา 

 
เจ้าหน้าที่ขยายผลน าองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัยไปถา่ยทอดหรือ
จัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 

(อบรมและติดตามให้ค าแนะน า) 

ปัญหา 

องค์ความรู ้

องค์ความรู ้

ปัญหา องคค์วามรู้ 



๑๘ 
 

๒ การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด  

 การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางโครงการหลวง ยึดหลักการตลาดน าการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
มั่นคงและเพียงพอต่อการด ารงชีพ และลดความเสี่ยงด้านการตลาด โดยมุ่งให้ผลิตผลมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตผลและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ ด้วยการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่
เหมาะสม ควบคู่ไปกับการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ดี ระบบการผลิตและการตลาดจึงมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๑ ระบบการด าเนินงานด้านผลิตและการตลาดของโครงการขยายผลโครงการหลวง 

การด าเนินงานด้านผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงยึดแนวทางของโครงการหลวง 
โดยมีเกษตรกรเป็นผู้ผลิตภายใต้แผนการผลิตและการตลาดที่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ขยายผล นักวิชาการ และงาน
ตลาดของสถาบันร่วมกันวิเคราะห์และจัดท า(คณะท างานการผลิตและการตลาด) ด าเนินการในรูปแบบตลาด
ชุมชน คือ กลุ่มเกษตรกรท าหน้าที่เป็นผู้ขายผลผลิตสู่ตลาดลักษณะต่างๆด้วยตนเอง และมีงานตลาดของสถาบัน
ให้การสนับสนุน  

 

 

 

 

การวางแผนการผลิตและการตลาดที่ดี เพื่อลด
ความเส่ียงทางการตลาด 

การจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางการตลาดและผลตอบแทน (การคัด

คุณภาพ บรรจุหบีห่อ เก็บรักษา การขนส่ง 
และโลจิสติกส์) 

การผลิตด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและ
ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (GAP และ

เกษตรอินทรีย์) 



๑๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ ระบบการผลิตและการตลาด 

การจัดการเพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยมีตลาดรองรับ ต้องมีระบบการ
จัดการด้านการผลิตและการตลาดที่ดี ตามขั้นตอน คือ 

 ๑) การศึกษาหาข้อมูลความต้องการของตลาด ได้แก่ ลักษณะตลาด ระยะเวลา ปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาของผลผลิตที่ตลาดต้องการ เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต 

 ๒) การเจรจาต่อรองกับตลาดก่อนปลูก ได้แก่ ระยะเวลา ปริมาณ คุณภาพ และราคาของผลผลิตที่
ต้องการ เพ่ือประเมินความความเป็นไปได้ในการผลิต และสร้างความแน่นอนทางการตลาด 

 ๓) การวางแผนการผลิต เมื่อได้ข้อตกลงที่แน่นอนแล้ว ทั้งระยะเวลา ปริมาณ คุณภาพ และราคาของ
ผลผลิตที่ต้องการ จะต้องน าข้อมูลมาวางแผนการผลิต โดยใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบ เพ่ือให้มั่นใจว่า
จะได้ผลผลิตตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 ๔) การประมาณการผลผลิต ในระหว่างการผลิตจ าเป็นต้องมีการประมาณการผลผลิตเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ของผลผลิต ว่าเป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดหรือไม่ ทั้งปริมาณ คุณภาพ และ
ระยะเวลา 

ตลาดในท้องถิ่น (ร้านค้าชุมชน 
โรงเรียน และตลาดท่องเท่ียว 

พ่อค้าในชุมชน ตลาดข้อตกลง (บริษัทและห้าง
ร้าน) 

ตลาดโครงการหลวง และตลาด
อุทยานหลวงราชพฤกษ ์

เจ้าหน้าที่งานตลาดของสถาบันฯ 
จัดหาตลาด วางแผนการตลาด และ
ให้ค าแนะน าแก่กลุ่มด้านการตลาด 

เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง วาง
แผนการผลิตและตลาด ส่งเสริม และ
สนับสนุนการด าเนินการด้านการตลาด 

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่างๆวางแผนการผลิตและตลาด 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
เกษตรกร 

 

การวางแผนการผลิตและการตลาด 

การผลิตตามระบบการเพาะปลูกที่ด ี

การเก็บเกี่ยวผลผลิต คดัคุณภาพ บรรจุหีบ
ห่อ เก็บรักษา การขนส่ง และโลจิสติกส ์

การจ าหน่ายผลผลิต 

กลุ่มเกษตรกร 



๒๐ 
 
 ๕) การเจรจาต่อรองก่อนส่งมอบผลผลิต ในระหว่างการผลิตต้องมีการเจรจากับตลาดอยู่เป็นระยะ 
เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ของผลผลิต และยืนยันข้อตกลงต่างๆท้ังปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา อีกครั้ง  

 ๖) อาคารรวบรวมผลผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้การจัดการด้านการตลาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือเป็นจุดรวบรวมผลผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต การขนส่ง และซื้อขาย
ผลผลิต 

 ๗) การส่งมอบผลผลิต เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบการผลิตและการตลาด ซึ่งจะต้องส่งมอบผลผลิตแก่
ลูกค้า ให้เป็นไปตามปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่ตกลง 

๓. การเชื่อมโยงการด าเนินงานภายในสถาบัน 

๓.๑ การเชื่อมโยงงานวิจัยและงานพัฒนา 

การวิจัยและการพัฒนาในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง มีเป้าหมายน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน งานวิจัยและพัฒนาจึงต้อง
เชื่อมโยงกัน และด าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน 

๑) การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและแนวทางการพัฒนา 

ความต้องการของชุมชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาของชุมชน ซึ่งงานวิจัยและงานพัฒนาจะต้องร่วมกับ
ชุมชนในการศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาและด าเนินการพัฒนาหรือวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ส าหรับใช้ในการ
พัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ขยายผลและผู้น าชุมชนค้นหาองค์
ความรู้ ปัญหา และความต้องการของชมุชน 

นักวิชาการส านกัวิจยัและส านักพัฒนาเข้า
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา วิจัยเพือ่แก้ปญัหา 

ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาตามเป้าหมายโดย
ผสมผสานกับองค์ความรู้ของชุมชน 

องค์ความรู้ใหม่ 
องค์ความรู ้

ปัญหาวจิัย 

องค์ความรู้ 



๒๑ 
 

๒) การน าปัญหาของชุมชนไปสู่การวิจัยและการน าผลการวิจัยไปสู่ชุมชน 

เพ่ือให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขด้วยการวิจัยอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาสามารถน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณงานวิจัยและพัฒนาจึงสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) การด าเนินงานวิจัย 
การด าเนินงานวิจัยในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย

และเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร และเกิดการ
เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ ซึ่งจะท าให้ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
และคุ้มค่า 

       ๓.๒ การเชื่อมโยงงานพัฒนาและอุทยานหลวงราชพฤกษ์  

 อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นส่วนงานส าคัญ ทีส่ามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับโครงการ
หลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

 ๑) การเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตร และแหล่งเรียนรู้ การจัดแสดงผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น 

 ๒) การเชื่อมโยงด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการขยายผลโครงการหลวง เช่น ไม้
ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและพืชหายาก สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เป็นต้น 

 ๓) การเชื่อมโยงการด าเนินด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การแสดงผลการ
ด าเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวง และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า เป็นต้น 

 

ส านักวิจยัวิเคราะห์ผลการวิจัย
ประจ าป ี

ส านักพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชนประจ าป ี

การประชุมบูรณาการ
ประจ าปีของส านัก

ยุทธศาสตร์ วิจัย และพัฒนา  

ส านักวิจยัน าปัญหาไปจัดท า
โครงการวิจัยและตั้งงบประมาณในปี

ต่อไป 

ส านักพัฒนาท าแผนการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตั้ง

งบประมาณในปีต่อไป 

พฤศจกิายน 

ธันวาคม กันยายน 



บทที่ ๔ 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง 

 
 เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงมีความส าคัญมาก เพราะท าหน้าที่บริหารจัดการในการน าผลส าเร็จ
หรือองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมาย คือ ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้ด้วยชุมชนเอง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงต้องเป็นผู้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และเข้าใจแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาของการขยายผลโครงการหลวง เป็นอย่างด ี

  
 ๑. แนวทางและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา 
 การด าเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง มุ่งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้
สามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผน และการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของตนเองได้ กระบวนการพัฒนาของการ
ขยายผลโครงการหลวงจึงเน้นการพัฒนาคนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดังนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ
จะต้องท างานร่วมกับคนในชุมชน โดยมีแนวทางและวิธีกาปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 
 ๑.๑ การค้นหาผู้น าชุมชน 

เป็นขั้นตอนแรกและหัวใจของความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนา เพราะผู้น าชุมชนมีส่วนส าคัญ
ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของชุมชน และการด าเนินงาน
พัฒนาในทุกๆด้าน รวมทั้งท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อเนื่องเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจของโครงการ ผู้น า
ชุมชนมี ๒ ลักษณะ คือ ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละ
ชนเผ่า ผู้น าทางศาสนา ผู้น ากลุ่ม ผู้น าแซ่ ผู้อาวุโส และผู้รู้ในด้านต่างๆ 

เจ้าหน้าที่ขยายผลจะต้องค้นหาผู้น าชุมชนที่แท้จริง คือผู้มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงาน
พัฒนา ด้วยวิธีการท างานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพ่ือศึกษาเรียนรู้ และค้นหาบุคคลที่ชุมชนยอมรับว่ามี
ทัศนคติที่ดี  มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมี
คุณลักษณะความเป็นผู้น า  

๑.๒ การสร้างความศรัทธาและความพร้อมของผู้น าชุมชน 

ความเชื่อมั่นและศรัทธาของผู่น าชุมชนต่องานขยายผลโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ และ
ความพร้อมของผู้น าชุมชน เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการด าเนินงานพัฒนา ซึ่งเจ้าหน้าที่ขยายผลฯสามารถท าได้ 
ดังนี้  

๑) สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้น าชุมชน ถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ และเป้าหมายการด าเนินงาน
ของโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยวิธีการต่างๆ เช่น การพบปะพูดคุย และการน าผู้น า
ชุมชนไปศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง เป็นต้น  



๒๓ 
 

๒) เจ้าหน้าที่ขยายผลต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานกับผู้น าชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อสร้างการยอมรับและเชื่อถือ  

๓) ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพจากองค์ความรู้โครงการหลวและ
สนับสนุนให้มีบทบาทประสานความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ด าเนินงานร่วมกับชุมชน 

 
๑.๓ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

การด าเนินงานพัฒนาที่ดีต้องมีเป้าหมายที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนเป้าหมาย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ ต้องเริ่มจากการศึกษาภูมิสังคมของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา
ของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา ความ
ต้องการหรือโอกาสในการพัฒนาที่แท้จริงของชุมชน ทั้งนี้การศึกษาชุมชนท าได้โดยตรงร่วมกับผู้น าชุมชน หรือ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกส่วน คือ ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชนจะใช้ในการวิเคราะห์และก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของชุมชน และใช้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานของโคดงการต่อไป 

๑.๔ การจัดท าแผนชุมชนเพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 
  หลังจากศึกษาชุมชนแล้ว เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จะต้องสนับสนุนให้ชุมชนก าหนดเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาของชุมชน โดยจัดท า “แผนชุมชน” ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยการ
จัดท าเวทีชุมชน และน าผลการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดความต้องการหรือเป้าหมายการพัฒนา
ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลและให้ค าปรึกษาของหน่วยงานต่างๆ ในคณะท างานขยายผลโครงการหลวง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขยายผล และนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้แผนชุมชนจะต้องจัดท าและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันประจ าปีทุกปี ในเดือนตุลาคม เพื่อให้ได้แผนที่จะเสนอต่อหน่วยงานในคณะท างานขยายผลโครงการ
หลวง ส าหรับจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของปีต่อไป ในเดือนธันวาคม ซึ่งกิจกรรมการพัฒนามี ๓ ลักษณะ คือ 
กิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการได้ด้วยชุมชนเอง กิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ กิจกรรมที่
หน่วยงานต่างๆด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลฯจะต้องสนับสนุนชุมชนให้
ขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ โดย 

๑) เสนอกิจกรรมของแผนชุมชนที่จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ผ่านการประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงในเดือนพฤศจิกายน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการประชาคมหมู่บ้านเดือนมีนาคม-เมษายน เพ่ือของบประมาณในปีต่อไป 

๒) ส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมพัฒนาที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้ด้วยชุมชนเอง 
๓) สนับสนุนให้ผู้น าและคณะกรรมการหมู่บ้านท าหน้าที่ในการบริหารจัดการแผนชุมชนผ่านการ

ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน โดยน ากิจกรรมในแผนชุมชนที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง และกิจกรรมที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของชุมชน 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ การวิเคราะห์เป้าหมายของการพัฒนา เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนา 
  เมื่อชุมชนก าหนดความต้องการหรือเป้าหมายการพัฒนาแล้ว เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ มีบทบาทส าคัญใน
จัดการเพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินงานพัฒนา ที่เหมาะสมกับความต้องการหรือเป้าหมายการพัฒนา โดย
ประสานงานให้หน่วยงานหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกับชุมชนวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งแนวทางที่ได้จะน าไปสู่การด าเนินงาน โดย 

๑) แนวทางการพัฒนาที่มีองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ใช้ได้อยู่แล้ว ก็สามารถด าเนินการถ่ายทอด
แก่ชุมชนได้ทันที 

๒) แนวทางการพัฒนาที่ยังขาดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะสามารถน ามาใช้ได้ ก็จะน าไปสู่การ
วิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และน ามาถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป 
 

๑.๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้น าชุมชนหรือเกษตร 
การด าเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง ใช้หลักการให้องค์ความรู้ที่ตรงกับความ

ต้องการแก่คนในชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลฯจะต้องด าเนินการให้ชุมชนได้
เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆของโครงการหลวง ตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด โดยขั้นต้นเริ่มจากผู้น าชุมชนหรือ
เกษตรกรที่สนใจ และขยายไปสู่เกษตรกรส่วนใหญ่ของชุมชนภายหลัง ทั้งนี้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ท าได้โดยการน าไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้หรือเกษตรกร ที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่โครงการ
หลวง และการน านักวิชาการเข้าติดตามให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้เกษตรกรเรียนรู้จาก
ฐานข้อมูลองค์ความรู้การพัฒนาพื้นท่ีสูงของสถาบัน ผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ 

 
 
 

จดัท ำแผนปฏิบติักำรระดบัชุมชน 
และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ

ชุมชน           

ชุมชนจดัเวทีจดัท ำแผนชุมชน             
(ตุลำคม) 

 

สถำบนัวิจยัและพฒันำพ้ืนท่ีสูง   
(ธนัวำคม) 

 หน่วยงำนในคณะท ำงำน      
(ธนัวำคม) 

 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล              
(มีนำคม-เมษำยน) 

เสนอแผนชุมชนเพื่อขอรับกำร
สนบัสนุนงบประมำณของ

ปีงบประมำณถดัไป 



๒๕ 
 

๑.๗ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเป็นความต้องการพ้ืนฐานของชุมชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่สูง ก่อนพัฒนาใน

ด้านอ่ืนๆ การขยายผลโครงการหลวงจึงใช้การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน    
เพ่ือให้ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาด้านสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และเร่งด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
โดยเร็ว เพ่ือให้ชุมชนเกิดความศรัทธาและความร่วมมือในการพัฒนาด้านอ่ืนๆต่อไป การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพท าได้ทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร เช่น งานหัตถกรรม และการท่องเที่ยว ส าหรับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในภาคการเกษตร ท าได้ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
(๑) ศึกษาข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ให้ทราบว่าการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ หรือ

กิจกรรมใดมีศักยภาพส าหรับชุมชน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับแผนการใช้ที่ดิน สภาพแวดล้อม แหล่งน้ า ทุน
หรือทรัพยากรของชุมชน รวมถึงข้อจ ากัด อุปสรรค และโอกาสต่างๆ และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

(๒) ศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดของพืชหรือสัตว์ชนิดที่มีศักยภาพในการผลิตของชุมชน 
เช่น ต้นทุน  ผลตอบแทน ช่องทางการตลาด การขนส่ง การแข่งขัน และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และมี
โอกาสทางการตลาด 

(๓) ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมประเพณีและความพร้อมของชุมชน เช่น ทุน แรงงาน เวลา และ
อ่ืนๆ และเลือกกิจกรรมการส่งเสริมที่เหมาะสมทั้งต่อพ้ืนที่ ตลาด และเกษตรกร ทั้งนี้สามารถเลือกกิจกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายได้ เพ่ือลดความเสี่ยง การใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒) วิธีปฏิบัติในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
(๑) คัดเลือกเกษตรกรผู้น าเพ่ือเข้าร่วมการส่งเสริมในระยะเริ่มต้น และสนับสนุนการจัดตั้งเป็น

กลุ่มอาชีพส าหรับรองรับการส่งเสริม 
(๒) ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินและขอบเขตพ้ืนที่ราย

แปลง โดยศึกษาข้อมูลได้จากฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของสถาบัน  
(๓) ด าเนินการให้เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงในการผลิต เช่น อบรมเชิง

ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน  
(๔) สนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกันวางแผนการผลิตและการตลาด โดยมีฝ่ายตลาดและ

นักวิชาการร่วมให้ค าแนะน า 
(๕) ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางโครงการหลวง และติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด โดย

ประสานงานให้นักวิชาการเข้าถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรประสบ
ความส าเร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้น าให้เป็นผู้รู้และมีบทบาทในการขยายการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพไปสู่เกษตรกรอ่ืนๆ ให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 



๒๖ 
 

(๖) สนับสนุนการด าเนินการด้านการตลาดและโลจิสติกส์แก่เกษตรกร โดยประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาตลาด การพัฒนาโรงรวบรวม
ผลผลิต การวิเคราะห์สารตกค้าง การขนส่งและบรรจุหีบห่อ และการบริหารจัดการกลุ่ม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๘ การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกษตรกรประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีการด าเนินงานทีเ่จ้าหน้าที่ขยายผลฯ จะต้องทราบหรือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑) การส ารวจและจัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกิจกรรมที่ท าก่อนการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ทราบขอบเขตและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของพ้ืนที่เป้าหมายว่า
ส่วนใดเป็นป่าที่จะต้องรักษาหรือฟ้ืนฟู และส่วนใดเป็นพ้ืนที่เกษตร เพ่ือแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินยังแสดงให้ทราบว่าพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรแต่ละแห่งมีสภาพพ้ืนที่ ลักษณะทางกายภาพ 
หรือคุณสมบัติของดินอย่างไร เหมาะกับการปลูกพืชชนิดใดที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผลผลิตที่ดี 
หรือจะต้องมีมาตรการอนุรักดินและน้ าอย่างไร 

 
๒) การจัดท าขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกรและการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ร่วมกับชุมชน 

และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ เพ่ือให้ทราบข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนพ้ืนที่ถือครองของเกษตรกร 
ต าแหน่ง ขอบเขต และการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีกิจกรรมใด พ้ืนที่เท่าไร และตรวจสอบว่าเหมาะสมตามแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ และน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมอาชีพที่เหมะสม การวางระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า การประมาณการผลผลิตทางการเกษตร การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การชะ
ล้างพังทลายของดิน หมอกควัน และการใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องจัดท าข้อมูลและเก็บ
รวบรวมในระบบฐานข้อมูลของสถาบันฯ 

 

เลือกอำชีพท่ีเหมำะสมส ำหรับชุมชน 
และด ำเนินกำรส่งเสริม           กำรศึกษำวิเครำะห์ชุมชน              

  

ศึกษำวิเครำะห์ศกัยภำพของพ้ืนท่ี 

 

ศึกษำวิเครำะห์โอกำสทำงกำรตลำด 

 

ศึกษำวิเครำะห์ควำมพร้อมของ
เกษตรกรและชุมชน 

กำรวิเครำะห์อำชีพท่ีจะส่งเสริม 



๒๗ 
 

๓) ส่งเสริมการปลูกพืชและสัตว์โดยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรการ
เพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และท าการเพาะปลูกโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การปลูกพืชโดยไม่เผาไม่ไถพรวน  การปลูกพืชในระบบการ
เพาะปลูกท่ีดี การปลูกพืชในโรงเรือน และการใช้ปัจจัยการผลิตชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น 

๔) สนับสนุนชุมชน ให้ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เช่น การ
ป้องกันไฟป่า  การปลูกและฟ้ืนฟูป่า การปลูกป่าชาวบ้าน การปลูกหญ้าแฝก การรักษาคุณภาพแหล่งน้ า การ
จัดท าฝายชะลอน้ าจัดท าหมู่บ้านสะอาด  และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๙ การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เน้นให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดท าแผนชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยราชการ 

๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสนับสนุนให้พัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกร 
เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเตรียมสหกรณ์ และสหกรณ์ เป็นต้น 

๓) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เสริมสร้าง
จิตส านึกในการรักความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน กิจกรรมวันส าคัญของชาติ และกิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๔) ส่งเสริมให้ชุมชนด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การส่งเสริม
การออม การส่งเสริมกิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด และชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น  

 

ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม

โดยชุมชน  

 
ส ำรวจและจดัท ำแผนกำรใชท่ี้ดิน    

ท่ีเหมำะสม 
ส ำรวจและจดัท ำขอบเขตท่ีดินรำย
แปลง และกำรใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั 

ส่งเสริมกำรเพำะปลูกให้เหมำะสมกบั
แผนกำรใชท่ี้ดิน  

ส่งเสริมกำรเพำะปลูกโดยระบบท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม   

โดยชุมชน  



๒๘ 
 

๒. การบริหารจัดการภายในโครงการขยายผลโครงการหลวง 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ขยาย
ผลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๒.๑ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโครงการขยายผลโครงการหลวง 
๑) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโครงการขยายผลด้านอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน

รวมทั้งมีความเป็นระบบระเบียบ สะอาด และสวยงาม โดยอาคารสถานที่ทีจ่ าเป็น คือ 
(๑) อาคารส านักงานและห้องประชุม ส าหรับการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และจัดการเรียนรู้  
(๒) เรือนเพาะช าส าหรับผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพ่ือสนับสนุนแก่ชุมชนและเกษตรกร 
(๓) แปลงเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องกับตามความต้องการของชุมชน 
(๔) โรงรวบรวมและคัดบรรจุผลผลิตที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 
(๕) อาคารและสถานที่อ่ืนๆ เช่น ห้องวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต 

๒) พัฒนาศูนย์ให้มีความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการแก่ชุมชน โดยจัดให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ และข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้ง่าย 
เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน องค์ความรู้ของโครงการหลวงและสถาบัน และข้อมูลข่าวสารทางการตลาด 
นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีสื่อเผยแพร่ต่างๆ รวมทั้งแผนที่จ าลองแสดงลักษณะพ้ืนที่และขอบเขตที่ดินรายแปลง
ของเกษตรกร 

 

๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของโครงการขยายผลโครงการหลวง 

ที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในคณะท างานขยายผลโครงการ
หลวง โดยประกอบด้วยแผนในระดับต่างๆ ดังนี้ 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจ าปีระดับพ้ืนที่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือบูรณา
การแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในคณะท างานฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

๒) จัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจ าปีระดับจังหวัด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณา
การประจ าปีของทุกหน่วยงานในคณะท างานฯ พ้ืนที่ของโครงการขยายผลโครงการหลวงทุกแห่งใน
เขตจังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม 

๓) จัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจ าปีในระดับลุ่มน้ า และระดับศูนย์กลางการพัฒนา 
(Growth Pole) เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันในการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ า 

๔) จัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจ าปีระดับหมู่บ้าน โดยน าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ประจ าปีระดับพ้ืนที่ มาจัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจ าปีระดับหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความโปร่งใส และความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
สถาบัน 

 
 
 



๒๙ 
 

๒.๓ การจัดประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง 

การด าเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง บริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง และผู้แทนสถาบันท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะท างาน เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงมีหน้าทีป่ระสานงานและจัดประชุมคณะท างาน ดังนี้ 

๑) การประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดท าหน้าที่เป็นประธาน หน่วยงานราชการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน เป็นคณะท างาน และผู้แทนสถาบันเป็นคณะท างานและเลขานุการ ก าหนดจัด
ประชุมปีละ ๑ ครั้ง 

 
๒) การประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอท าหน้าที่เป็น

ประธานคณะท างาน หน่วยราชการระดับอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และชุมชน เป็นคณะท างาน และผู้จัดการลุ่มน้ าของเป็นคณะท างานและเลขานุการ ก าหนดจัดประชุมปีละ ๓ 
ครั้ง คือ 

 
(๑) การประชุมคณะท างานฯระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๑ มีวาระทีส าคัญ คือ การชี้แจ้งแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของหน่วงงานต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพ้ืนที่ และการน าแผนชุมชนไปสู่การตั้งงบประมาณ 
(๒) การประชุมคณะท างานฯระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๒ เมื่อด าเนินงานได้ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ มี

วาระที่ส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค์ของผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วงงานต่างๆ 

(๓) การประชุมคณะท างานฯระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ มีวาระที่ส าคัญ คือ 
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วงงานต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพ้ืนที่ในขอบเขต
ของอ าเภอ 

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดท าข้อมูล 
เพ่ือให้สถาบันฯได้ทราบผลการปฏิบัติงาน และสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ 
จึงมีหน้าทีร่ายงานผลการปฏิบัติงานและจัดท าข้อมูล ดังนี้ 

๓.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโครงการ 

(๑) การรายงานผลการด าเนินงานรายกิจกรรม 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการ

ประชุมคณะท างาน เป็นต้น โดยจัดท ารายงานเสนอต่อสถาบัน ภายใน ๑๕ วัน โดยแสดงผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะต่างๆ 

 
 
 
 



๓๐ 
 

(๒) การรายงานแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
รายงานแผนปฏิบัติการประจ าเดือนต่อไป ของแผนปฏิบัติการประจ าปีของโครงการ โดยบันทึก

ข้อมูลในแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยแสดงข้อมูล
กิจกรรมที่จะด าเนินการ สถานที่ ระยะเวลา และจ านวนเงินงบประมาณที่จะใช้ 

(๓) การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานที่ก าหนด 

ในระบบสารสนเทศของสถาบัน เดือนละ ๒ ครัง้ ภายในวันที่ ๑๒ และ ๒๕ ของเดือน ประกอบด้วยข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในเดือนปัจจุบัน และข้อมูลสะสมจนถึงเดือนปัจจุบัน  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เช่น ผลการส่งเสริม ผลผลิต
ต้นทุนและรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการส่งเสริม ต่อผู้จัดการลุ่มน้ า เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือนของ
ส านักพัฒนาทุกเดือน  

(๔) การงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยรายงานผลการ

ด าเนิน ตามแบบรายงานที่ก าหนด พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เช่น ผลการ
ส่งเสริม ผลผลิตต้นทุนและรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการส่งเสริม  

 
๒) การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
รายงานผลการด าเนินงานตามตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงนั้นๆ 

รับผิดชอบ เช่น ผลการน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส่งให้ผู่รับผิดชอบตัวชี้วัด ทุกวันที่ 
๒๕ ของเดือน และรายไตรมาส ตามแบบรายงานที่ก าหนด พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ 

 
๓) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส านักงบประมาณ  
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ส านักงบประมาณ ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลการน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 
เป็นต้น ตามแบบรายงานก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

๔) การรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ 

(๑) รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยติดตาม และรวบรวมผลการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานผ่านการประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ และรายงานตามแบบ
รายงานที่ก าหนดผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และรายไตรมาส   

(๒) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยติดตาม รวบรวม และ
รายงานผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน  

 
 
 
 



๓๑ 
 

๕) รายงานผลการปฏิบัติงานน าแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ 

รายงานสรุปผลการน ากิจกรรมจากแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้แก่ จ านวนกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ
เอง และจ านวนกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
แบบรายงานที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

๓.๒ การจัดท าข้อมูลของโครงการขยายผลโครงการหลวง 

เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ มีหน้าที่ติดตาม จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้
สถาบันใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

๑) บันทึกข้อมูลการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ได้แก่ ทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการผลิต แผนการ 
ผลิตและการตลาด โดยแสดงชนิดของกิจกรรมที่จะส่งเสริม ปริมาณการผลิต ระยะเวลา ปริมาณผลผลิตและ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และตลาดที่จะรองรับ โดยจัดท าแผนรายปีพร้อมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในเดือนกรกฎาคม จัดท าแผนรายไตรมาส ล่วงหน้า ๓ เดือน และแผนรายเดือนล่วงหน้า ๑ เดือน โดยจัดท าแยก
เป็นรายหมู่บ้าน และรวบรวมเป็นรายพ้ืนที่ รายลุ่มน้ า จากนั้นเสนอให้คณะท างานประสานงานการผลิตและ
การตลาดพิจารณา ตามแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน  

๒) ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการผลิต ได้แก่ จ านวน
เกษตรกร พ้ืนที่ผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได้ และข้อมูลด้านการตลาด ได้แก่ ปริมาณและมูลค่าของผลผลิตที่
จ าหน่ายได้และบริโภคในครัวเรือน ราคาผลผลิต ตลาดที่จ าหน่าย และคุณภาพผลผลิต รวมทั้งต้นทุนการผลิต
โดยรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 
๓) บันทึกข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ส่งเสริมปลูกพืช พ้ืนที่ท ากิจกรรม

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ และต าแหน่งเก็บวิเคราะห์ดินและน้ า เป็นต้น ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ของสถาบัน ทุกครั้งที่ด าเนินกิจกรรม  

 
๔) ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เช่น จ านวนประชากร รายได้ หนี้สิน และ

อ่ืนๆ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ หรือทุกครั้งที่ข้อมูลหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

 
๕) จัดท าและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้น า หรือผู้รู้ในสาขาต่างๆ รวมทั้งแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ 



บทที่ ๕ 
การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการเก็บบันทึก
ข้อมูลต่างๆส าหรับเป็นฐานข้อมูล ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจึงต้องเรียนรู้ระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เพ่ือให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบัน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของโครงการ

ขยายผลโครงการหลวง โดยมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ คือ 
๑.๑ ฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลด้านต่างๆของชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง ทั้งด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม  
๑) ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ ความสูง ความลาดชัน ต าแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน โครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆ แหล่งน้ า ลักษณะพ้ืนที่ ลักษณะดิน และอ่ืนๆ 
๒) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของชุมชน เผ่า จ านวนประชากร อายุ 

การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี ผู้น าชุมชน การประกอบอาชีพ รายได้ หนี้สิน แผนชุมชน ปัญหา แนวทางการ
พัฒนา และอ่ืนๆ 

๑.๒ ฐานข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง 
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้ต่างๆในการพัฒนาพ้ืนที่สูงของ

โครงการหลวง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น องค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ องค์
ความรู้ในการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ดินและน้ า องค์ความรู้ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานพัฒนาพื้นที่สูง 

๑.๓ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสถานการณก์ารผลิต การตลาด และราคาผลผลิต 
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงแหล่งผลิตพืชและสัตว์ชนิดต่างๆในพ้ืนที่ขยายผล

โครงการหลวง พ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณการผลิต จ านวนเกษตรกร ปริมาณผลผลิต สถิติผลผลิตและราคาที่ผ่าน
มา  และราคาในปัจจุบัน 

๑.๔ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย แผนที่การใช้ที่ดินของโครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ แผนที่

แสดงขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตที่ดินราย
แปลงของเกษตรกร และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เช่น ป่าชุมชน แนวป้องกันไฟป่า พ้ืนที่ปลูก
แฝก ต าแหน่งของฝายชะลอน้ า เป็นต้น  

๑.๕ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานแบบบูรณาการขอบหน่วยงาน 
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่

ขยายผลโครงการหลวงแต่ละแห่ง ทั้งกิจกรรม งบประมาณ และสถานที่ด าเนินการ  
 
 



๓๓ 
 

๑.๖ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพภูมิอากาศ  
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของโครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ 

ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน และความเร็วลม โดยแสดงข้อมูลที่จัดเก็บและรายงานผลได้เป็นรายชั่วโมง และมี
สถิติข้อมูลย้อนหลังได้ ๔ ปี (เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓)  

๑.๗ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลที่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระเบียบและประกาศต่างๆของสถาบัน เป็นต้น 
 
๒. การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถน าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง ดังนี้ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
๑) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการส่งเสริมและการตลาด 

เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถน าฐานข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐาน สภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้ การผลิตและ
การตลาด มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ประชาชน และ
ความต้องการของตลาด 

๒) การวางแผนการผลิตและการตลาด  
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถน าฐานข้อมูลด้านแผนที่การใช้ที่ดินและขอบเขตที่ดินรายแปลงของ

เกษตรกร ฐานข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ ฐานข้อมูลด้านตลาดและราคา มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ 

๓) การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถน าฐานข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงมาใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้ของตนเอง และใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยแก่เกษตรกร  

๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์และวางแผนด าเนินกิจกรรมด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การวางแผนจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การปลูกแฝก และการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น 
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์และวางแผนด าเนินกิจกรรมด้าน

พัฒนาสังคมและชุมชนได้ เช่น การจัดท าแผนชุมชน การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง และ
ฐานข้อมูลอื่น 

 
 



๓๔ 
 

๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิบริหารจัดการงานพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ในการ

รายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆที่สถาบันก าหนด เช่น การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน ผลตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส านักงบประมาณ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 
ตลอดจนใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และวางแผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น 
แผนการจัดกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 

 
๓. การจัดการองค์ความรู้จากงานพัฒนาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
การด าเนินงานพัฒนาต่างๆ เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคน จึงมีการพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นอยู่เสมอ เช่น พันธุ์พืช เทคโนโลยี และวิธีการท างาน จากการประยุกต์ใช้และภูมิปัญญาของ
เกษตรกร ซึ่งเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง มีส่วนส าคัญในการจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นเพ่ือในสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของสถาบัน 
เพ่ือให้เกิดการบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดต่อไป  

 



บทที่ ๖ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการ 

 
    การด าเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง ใช้แนวทางโครงการหลวงคือการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี โดยมีแผนแม่บท
โครงการขยายผลโครงการหลวงเป็นกรอบในการด าเนินงาน และมีคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง 
ท าหน้าที่เป็นองค์กรในการบริหารจัดการ โดยผู้แทนของสถาบันท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจึงมีหน้าทีป่ฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การพัฒนาเชิงบูรณา
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑ แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง 
การด าเนินงานพัฒนาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง มีแผนแม่บทโครงการขยายผล

โครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานของบหน่วยงานใน
คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑)  ยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนและตลาดเสรี มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการวิจัยฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เน้นการพัฒนาการผลิตทาง
การเกษตร สินค้าเกษตรและอาหาร ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยอาศัยฐานความรู้ โครงการหลวงผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเอง โดยมีการร่วมบูรณาการ ระหว่างชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการก าหนดแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ลาดชัน การลดการใช้สารเคมี และการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีบทบาทในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การสื่อสาร และการตลาด เน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และระบบการสื่อสาร ระหว่างชุมชนเล็ก และชุมชนเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน การตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายโอกาสของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา โดยเฉพาะการปรับปรุง ถนน ระบบไฟฟ้า 
และพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก และระบบน้ าบาดาล ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

๖) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการปรับระดับโครงการขยายผลโครงการ
หลวงให้เป็นกลไก ขยายการเรียนรู้ของชุมชน และการพัฒนาในระดับลุ่มน้ า รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ า 

 



๓๖ 
 

๒ คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง 

คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นองค์กรบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ให้เป็นไปตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง  ซึ่ง
คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง ประกอบด้วย ๒ ระดับ คือ 

๑) คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เป็นประธาน มีหน่วยราชการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชน เป็นคณะท างาน และมีผู้แทน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

๒) คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอที่เกี่ยวข้องเป็น 
ประธาน มีหน่วยราชการระดับอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชน เป็นคณะท างาน และมีผู้จัดการลุ่มน้ าที่
เกี่ยวข้องของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นคณะท างานและเลขานุการ 

๓ การจัดประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวง 

การด าเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวงพ้ืนที่ต่ างๆ บริหารจัดการโดยมี
คณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง เจ้าหน้าที่ขยายผลจึงมี
หน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ 

๑) การประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับจังหวัด มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดท าหน้าที่เป็นประธาน หน่วยงานราชการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน เป็นคณะท างาน และผู้แทนสถาบันเป็นคณะท างานและเลขานุการ ก าหนดจัด
ประชุมปีละ ๑ ครั้ง ในไตรมาสที่ ๑ โดยมีวาระที่ส าคัญ คือ การชี้แจงแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน
ต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพ้ืนที่ในเขตจังหวัด และการบูรณาการการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานต่างๆ 

๒) การประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอท าหน้าที่
เป็นประธาน หน่วยราชการระดับอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
ชุมชน เป็นคณะท างาน และผู้จัดการลุ่มน้ าของเป็นคณะท างานและเลขานุการ ก าหนดจัดประชุมปีละ ๓ ครั้ง 

(๑) การประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๑ ในไตรมาสที่ 
๑ โดยมีวาระที่ส าคัญ คือ การชี้แจงแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพ้ืนที่ 
และการน าแผนชุมชนไปสู่การตั้งงบประมาณ 

(๒) การประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
ด าเนินงานพัฒนาได้ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ โดยมีวาระที่ส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า  และ
ปัญหาอุปสรรคข์องผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ  

(๓) การประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๓ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ โดยมีวาระที่ส าคัญ คือ สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ใน
โครงการขยายผลแต่ละพ้ืนที่ในขอบเขตของอ าเภอ 



๓๗ 
 

๔ การจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ 

แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการของโครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาของหน่วยงานต่างๆในคณะท างานขยายผลโครงการหลวง โดยประกอบด้วยแผนในระดับต่างๆ 
ดังนี้ 

 ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปีระดับพ้ืนที่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
บูรณาการแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในคณะท างาน เป็นแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปีของ
โครงการขยายผลโครงการหลวงระดับพื้นท่ี ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ 

 ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปีระดับจังหวัด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
บาณาการแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปีระดับพ้ืนที่ของโครงการขยายผลโครงการหลวงทุกพ้ืนที่ เป็น
แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปีระดับจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ 

  ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปีระดับหมู่บ้าน โดยน าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณา
การประจ าปีระดับพื้นที่ แยกออกเป็นแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปีระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้คณะกรรมการ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใส และเพ่ิมความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
สถาบัน 

 
๕ การรายงานผลการพัฒนาเชิงบูรณาการ 

เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจ าปี เพ่ือให้สถาบันฯทราบ และสรุปเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ
และประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง  โดยมีการรายงาน ดังนี้ 

๑) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน โดยการติดตามผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
และรายงานให้สถาบันฯทราบ ตามแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๒๕ ของทุก
เดือน 

 ๒) รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานผ่านการประชุมคณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอ าเภอ และรายงานให้
สถาบันฯทราบ ตามแบบรายงานที่ก าหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน เมื่อสิ้นสุดไตรมาส   

๒) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี โดยติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของทุก
หน่วยงาน สรุปและรายงานให้สถาบันฯทราบ ตามแบบรายงานที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 



ภาคผนวก 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหต ุ
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การจัดท า
แผนชุมชน 

๑. จัดเวทีชุมชนเพื่อปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อเสนอ
ของบประมาณ ในปงีบประมาณตอ่ไป 

x             

๒. เสนอแผนชุมชนเพื่อของบประมาณจาก
หน่วยงานราชการ  

  x          ผ่านการประชุมคณะท างานโครงการขยายผล
โครงการหลวงระดับอ าเภอ 

๓. เสนอแผนชุมชนเพื่อของบประมาณจาก อบต.      x       ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน 

๔. รายงานสรุปกิจกรรมทีไ่ด้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงาน และ อบต. ในปีงบประมาณต่อไป  

           x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

๕. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน
รายไตรมาส   

  x   x   x   x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๖. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน 
ประจ าป ี    

           x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

การจัด 
ท าค าขอตั้ง
งบประมาณ
ประจ าปี 
และ
แผนปฏิบัติ
การ 
 

๑. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนจากแผน
ชุมชน 

x             

๒. จดัท าค าขอตั้งงบประมาณของโครงการ
ขยายผลรายพื้นท่ี และรายลุ่มน้ า 

 x           ผ่านการประชุมโครงการขยายผลโครงการ
หลวงในพื้นที่ลุ่มน้ า 

๓. ส านักพัฒนาวิเคราะห์ค าของบประมาณและ
เสนอสถาบันฯ  

  x          ผ่านการประชุมส านักพัฒนา 

๔. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี          x    

               
 

               



               

กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหต ุ
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนา
เชิงบูรณา
การกับ
หน่วยงาน 

 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง  

 x           การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานระดับกรม 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ระดับจังหวัด 

 x           การประชุมคณะท างานโครงการขยายผล
โครงการหลวงระดับจังหวัด 

๓. รับรองแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ระดับพืน้ที ่

 x         x  การประชุมคณะท างานโครงการขยายผล
โครงการหลวงระดับอ าเภอ 

๔. จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ระดับหมูบ่้าน 

 x         x  การประชุมกรรมการชุมชน 

๕. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชิงบูรณาการ รายไตรมาส   

  x   x   x   x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน 

๖. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชิงบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ     

        x    ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

การจัดท า
แผนการ
ผลิตและ
แผนการ
ตลาด 

๑. จัดท าแผนการผลติและแผนการตลาด รายป ี    x         ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน พร้อมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

๒. จัดท าแผนการผลติและแผนการตลาด ราย
ไตรมาส 

  x   x   x   x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๓. จัดท าแผนการผลติและแผนการตลาด ราย
เดือนและรายสัปดาห ์

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

การส่งเสริม
อาชีพ   
 

๑. รายงานผลการส่งเสรมิอาชีพ รายเดือน x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๒. รายงานผลการส่งเสรมิอาชีพ รายไตรมาส   x   x   x   x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๓. รายงานผลการส่งเสรมิอาชีพ ประจ าป ี            x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

๑. จัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าป ี x            ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน 

๒. รายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายเดือน x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๓. รายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยรีายไตร
มาสและการน าไปใช้ประโยชน ์

  x   x   x   x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

การ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าเดือน 

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือนท่ีผ่านมา 

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าเดือน 

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

           x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
ประจ าเดือน และไตรมาส 

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามตัวช้ีวัด
ประจ าปี 

           x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามตัวช้ีวัดส านัก
งบประมาณ ประจ าเดือน 

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามตัวช้ีวัดส านัก
งบประมาณ ประจ าปี 

           x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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การจัดท า
ข้อมูล 

๑. จัดท าข้อมูลการส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร 

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันมี่ ๒๕ ของเดือน 

๒. จัดท าข้อมูลผลการส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร 

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันมี่ ๒๕ ของเดือน 

๓. จัดท าข้อมูลข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ 

x x x x x x x x x x x x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน 

๔. ปรับปรุงข้อมูลข้อมูลพื้นฐานของทุก
ชุมชน 

           x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

๕. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้น า 
หรือผู้รู้ในสาขาต่างๆ รวมทั้งแปลงเรียนรู้ 

           x ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 

 


