บทนำ
การดาเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูง ทาให้เกิดการ
พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนที่
รัฐบาลให้การยอมรับ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ จัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องค์การมหาชน)” ขึ้น เพื่อให้มีภารกิจดาเนินการขยายผลความสาเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่
สูงอื่นๆของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญมาก เพราะเป็นแหล่งต้นน้าลาธารของประเทศ และมี
ประชาชนอาศัยอยู่จานวนมาก แต่สถานการณ์ ในปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติ กาลังถูกทาลายไปอย่างมาก
ในขณะที่ประชาชนบนพื้นที่สูงยังคงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก และมีปัญหาที่จาเป็นต้องได้รับพัฒนา
หรือแก้ไขทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงได้ดาเนิน “โครงการขยายผลโครงการ
หลวง” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจัดตั้งโครงการในพื้นที่สูงเป้าหมายต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการ
หลวงทาหน้าทีป่ ฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่ร่วมกับชุมชน และมีมูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนา ทา
หน้าที่ให้การปรึกษา และสนับสนุนเชื่อมโยงการดาเนินงานซึ่งกันและกัน
เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจึงมีความสาคัญมาก เพราะเป็นกลไกที่ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เพื่อนาเอาผลสาเร็จหรือองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนนาความรู้ไปใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชน และปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิ
สังคม เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลตามแนวทางโครงการหลวง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง
จึงจาเป็นที่จะต้องเป็นผู้มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศตาม
ภารกิจของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพราะพื้นที่สูงส่วนใหญ่ทุรกันดาร ห่างไกล และมี
ความยากล าบากทั้ ง ในการปฏิบั ติงานและการติด ต่อสื่ อสารเป็ นอย่า งมาก และที่ ส าคัญ เจ้าหน้าที่ข ยายผล
โครงการหลวงยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานพัฒนา คือ
๑. ความรู้และความเข้าใจในงานโครงการหลวง ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงที่โครงการขยาย
ผลโครงการหลวงจะนาพัฒนาพื้นที่สูงอื่น โดยเรียนรู้ ความเป็นมา ปรัชญา หลักและวิธีการดาเนินงาน และองค์
ความรู้
๒. ความรู้และความรู้และความเข้าใจในงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งทาหน้าที่ดาเนินงาน
ขยายผลโครงการหลวง โดยเรียนรู้ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการดาเนินงาน และบทบาทหน้าที่ รวมทั้ง
เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการขยายผลโครงการหลวง
๓. ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับชุมชน และการพัฒนาเชิงบูรณาการกับหน่วงงานต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วย
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภ่พยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

คานา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ขึ้น เพื่อดาเนินงานขยายผลความสาเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศไทย
โดยการนาวิธีการดาเนินงานและองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน
เป้าหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงได้ดาเนิน “โครงการขยายผลโครงการหลวง” มานับตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยได้ตั้ งศู น ย์ ข ยายผลโครงการหลวง และให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บัติ ง านในพื้น ที่ ดาเนิ นงาน ทาหน้ า ที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามภารกิจของสถาบัน มาจนกระทั้งปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึ งได้จัดทา “คู่มือการปฏิบัติงานในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวง” เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือที่แสดงแนวทาง ขั้นตอน และวิธี การปฏิบัติงานที่
สาคัญ สาหรับใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสังเคราะห์ และถอดบทเรียน
จาดประสบการณ์ ใ นการด าเนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่สู ง ของผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ นั ก วิช าการ เจ้ า หน้ า ที่ และ
ผู้เกี่ยวข้องของโครงการหลวง และสถานบันและพัฒนาพื้นที่สูง นามาจัดทาเป็น แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทาเป็นคู่มือ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขยายผล อย่ างไรก็ตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือนี้ ยังคงเป็นเฉพาะของกระบวนหลั กของการ
ดาเนินงานพัฒนา เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการปฏิบัตัที่ละเอียด
ของการดาเนินงานในแต่ละเรื่อง
สถาบัน วิจัย และพัฒ นาพื้นที่สู ง ขอขอบพระคุณผู้ ที่มีส่ วนในการจัดทาคู่มือ การดาเนินงานขยายผล
โครงการหลวงนี้ทุกท่าน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทาให้การปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูงของเจ้าหน้าที่ขยายผล
โครงการหลวงมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนให้การดาเนินงานของสถาบัน
บรรลุเป้าหมายในการขยายผลความสาเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

สารบัญ
หน้า
บทนา
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ มูลนิธิโครงการหลวง
๑. ปรัชญาของโครงการหลวง
๒. ความเป็นมาของโครงการหลวง
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง
๔. หลักการดาเนินงานของโครงการหลวง
๕. การดาเนินงานของโครงการหลวง
๖. องค์ความรู้ของโครงการหลวง
๗. ความร่วมมือของรัฐบาลต่อโครงการหลวง
บทที่ ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
๑. ความเป็นมาของสถาบัน
๒. วัตถุประสงค์ของสถาบัน
๓. แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน
๔. บทบาทหน้าที่ของสถาบัน
๕. โครงการขยายผลโครงการหลวง
๕.๑ รูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวง
๕.๒ การเชื่อมโยงระหว่างโครงการขยายผลต่างๆ
๕.๓ การรับและถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผล
๕.๔ เป้าหมายการพัฒนาโดยรวมของโครงการขยายผลโครงการหลวง
๕.๕ กระบวนการพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง
บทที่ ๓ การเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน
๑. การเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน
๑.๑ การเชื่อมโยงการดาเนินงานด้านการพัฒนา
๑.๒ การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาบุคคลากร
๒. การเชื่อมโยงระบบการผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และการตลาด
๒.๑ ระบบการดาเนินงานด้านผลิตและการตลาด
ของโครงการขยายผลโครงการหลวง
๒.๒ กระบวนการผลิตและการตลาด
๓. การเชื่อมโยงการดาเนินงานภายในสถาบัน
๓.๑ การเชื่อมโยงการดาเนินงานวิจัยและงานพัฒนา
๓.๒ การเชื่อมโยงงานพัฒนาและอุทยานหลวงราชพฤกษ์

๑
๑
๑
๒
๓
๔
๖
๗
๘
๘
๘
๙
๙
๑๐

๑๕
๑๕
๑๘

๒๐

สารบัญ(ต่อ)
บทที่ ๔ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง
๑. แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา
๑.๑ การค้นหาผู้นาชุมชน
๑.๒ การสร้างความศรัทธาและความพร้อมของผู้นาชุมชน
๑.๓ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
๑.๔ การจัดทาแผนชุมชนเพื่อเป็นเป้าหมายของการพัฒนา
๑.๕ การวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนา
เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานพัฒนา
๑.๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้นาชุมชนหรือเกษตรกร
๑.๗ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
๑.๘ การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑.๙ การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. การบริหารจัดการภายในโครงการขยายผลโครงการหลวง
๒.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโครงการขยายผลโครงการหลวง
๒.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ของโครงการขยายผลโครงการหลวง
๒.๓ การจัดประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทาข้อมูล
๓.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๒ การจัดทาข้อมูลของโครงการขยายผลโครงการหลวง
บทที่ ๕ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่สูง
๒. การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
3. การจัดการองค์ความรู้จากงานพัฒนาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
๑. แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง
๒. คณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง
๓. การจัดประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง
๔. การจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
๕. การรายงานผลการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ภาคผนวก
1. ปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. แบบรายงานข้อมูลของโครงการขยายผลโครงการหลวง
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มูลนิธิโครงการหลวง
การขยายผลโครงการหลวง เป็นการนาผลงานและวิธีดาเนินงานของโครงการหลวงไปใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาในพื้นที่สูงเป้าหมาย ดังนั้นสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจะต้องเรียนรู้คือ “โครงการ
หลวง” เพื่อให้เข้าใจหลักการ วิธีการดาเนินงาน และองค์ความรู้โครงการหลวง และสามารถนาไปใช้ ได้อย่าง
ถูกต้อง
๑. ปรัชญาของโครงการหลวง
การดาเนินงานของโครงการหลวง ยึดพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน ณ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มารกคม ๒๕๑๗ ความว่า “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและ
โครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น
สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นรายได้ให้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึง
ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็น
ว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติดถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะ
เลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝิ่น ทาให้นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝิ่น และค้าฝิ่น ได้ผลดี อันนี้เป็นผล
อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ทาการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทาให้บ้านเมืองของเราสู่หายนะได้ที่
ถางป่า และปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดี กินดี และ
ปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทาโครงการนี้สาเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะ
รักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป และยั่งยืนมาก”
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้อานวยการโครงการหลวง ได้รับสนองพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขาโดยเร็ว โดยตรง ไม่มีขั้นตอน ไม่มีคณะกรรมการเป็นทางการ จึงไม่
ต้องเสีย เวลาประชุมอย่างยืดยาว การปรึ กษาหารืออะไรกันก็ทาในท้องที่ ในระหว่างทานอาหาร หรือเยี่ยม
หมู่บ้าน โยเข้าถึงและรับฟังจากชาวบ้านโดยตรง ได้ให้แนวคิกและเป้าหมายกว้างๆให้ห าพืชที่มีประโยชน์และ
แตกต่างจากพื้นที่ราบมาให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น เพื่อให้มีตลาดรองรับ จากนั้นหาผู้มีความรู้ในรายสาขาทา
วิจัยให้สาเร็จ โดยเน้นให้ทันเวลา ไม่วิจัยนานเกินไป หรือน้อยเกินไป ซึ่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวก็ทาให้มีผู้มาทางานถวายจานวนมาก และทุ่มเททางาน จึงทาประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็ว
๒. ความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง
ในปีพ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมชาวเขาในพื้นที่ต่างๆของ
จังหวัดภาคเหนือ ได้ทอดพระเนตเห็นชาวเขามีวิถีการดารงชีพที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
นับพันปี คือการเร่ร่อนไปอาศัยตามเทือกเขาสูง ห่างไกลจากสังคมเมือง แม้ว่าวิถีการดารงชีพของเขาเหล่านั้น
จะเป็นไปตามธรรมชาติก็ตาม แต่กลับไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวชาวเขาเองและภูมิภาคอันเป็นที่อยู่อาศัย คือชีวิต
ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ทาการเกษตรแบบยังชีพ สุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้า และป่าไม้ ทาให้ชาวเขาใช้วิธีถากถาง ตัดโคน
และเผา ทาลายป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญของแม่น้าหลายสายในภาคเหนือที่หล่อเลี้ยงชีวิตและ
การเกษตรกรรมของผู้คนในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง การเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆเพื่อหาพื้นที่สาหรับปลูกพืชไร่
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เป็นสาเหตุสาคัญที่จะนาความเสียหาย และความแห้งแล้งไปสู่ส่วนอื่นของประเทศ และที่สาคัญ การปลูกฝิ่นที่
เป็ น รายได้หลั ก ยัง เป็ นยาเสพติดที่มอมเมาและบ่อนทาลายเยาวชนของชาติอันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของ
ประเทศและของโลก นอกจากนี้ ช าวเขาทั้งหลายยังมิได้รับรู้ ถึงความเป็นชาติไทย คนไทย และกฎหมาย
บ้านเมืองของประเทศที่ตนอาศัยอยู่ และจากการทีเ่ สด็จพระราชดาเนินเยี่ยมชาวเขาบริเวณหมู่บ้านดอยปุย ได้
ทรงทราบว่าฝิ่นและท้อพื้นเมืองทาเงินให้ชาวเขาเท่าๆกัน และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใกล้พระตาหนักภูพิงค์ได้นาท้อฝรั่งผลใหญ่มาต่อกับพันธุ์พื้นเมืองได้ จึงโปรดเกล้า ฯ
ตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้น โดยชื่อเดิมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ตั้ง คือ “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์
ชาวเขา ต่อมาเปลี่ยนเป็น “โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา” “โครงการหลวงภาคเหนือ” “โครงการหลวง” และ
สุดท้ายจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ในโอกาสที่ประธาน
มูลนิธิโครงการหลวงนาคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินและน้อมเกล้า ถวายสิ่งของสนับสนุนโครงการ
หลวง ตอนหนึ่งว่า ว่า “โครงการหลวงได้เริ่มขึ้นเป็นกิจการที่เล็กๆ ซึ่งไม่เป็ นโครงการ แต่เป็นการไปเที่ยว
มากกว่า คือไปเที่ยวหมู่บ้านต่างๆ ก็ได้เห็นว่าควรที่จะช่วยประชาชนในด้านอาชีพ จึงได้นาสิ่งของไปให้เขา
เพื่อที่จะพัฒนาการอาชีพของชาวบ้าน ต่อมาก็ได้เพิ่มขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วยและ
มีคนส่วนหนึ่งช่วย เพื่อที่จะให้การส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ต่อมามีการร่วมมือจากทางองค์กร
ต่างประเทศ ตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศด้วย จึงขึ้นมาเป็นโครงการเรียกว่า “โครงการหลวง” ก็เป็นโครงการ
ที่ประกอบด้วยผู้ที่เป็นอาสาสมัคร และข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่มาจากต่างประเทศ ในที่สุดเป็นโครงการที่มากมายใหญ่โต ขยายออกไปจากการช่วยเหลือประชาชนใน
หมู่บ้านในวงจากัด จนกระทั้งเป็นการช่วยเหลือเท่ากับเป็นภาคทีเดียว จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และก็
มีคนได้ช่วยบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อที่จะให้โครงการนี้ดาเนินต่อไปตามจุดประสงค์ คือ ความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อที่จะให้กิจการนี้ดาเนินต่อไปได้อย่าง
สม่าเสมอ ในการที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ อย่างดี โดยเอื้อเฟื้อบุคลากรและงบประมาณที่จะ
ช่วยให้ทาได้ตามจุดประสงค์ ” มูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงดารงตาแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ และพระราชทานเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทรัพย์สิน
เริ่มแรกของมูลนิธิฯ และหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงดารงตาแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง
๑) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
๒) ช่วยชาวไทย โดยลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้และต้นน้าลาธาร
๓) กาจัดการปลูกฝิ่น
๔) รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทาไร่ ทาสวน ในส่วนที่ควร
เพาะปลูก อย่าให้ส่วนทั้งสองนี้รุกล้าซึ่งกันและกัน
๕) ผลิตพืชเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ
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๔. หลักการดาเนินงานของโครงการหลวง
๔.๑ วิธีการดาเนินงานพระราชทาน
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการหลวง ยึดถือหลักการตามพระราชกระแสรับสั่ง ซึ่งง่าย สั้น และตรงจุด มาตั้งแต่
เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน คือ
๑) ลดขั้นตอน
๒) เร็วๆ เข้า
๓) ช่วยเขาช่วยตัวเอง
๔) ปิดทองหลังพระ
๔.๒ หลักการดาเนินงานของโครงการหลวง
การด าเนิ น งานของโครงการหลวงมุ่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการดาเนินงานแบบครบวงจร คือ
๑) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ แบ่งพื้นที่ให้ป่าอยู่ในส่วน
ที่เป็นป่า และทาไร่ ทาสวน ในส่วนที่ควรเพาะปลูก ไม่ให้ส่วนทั้งสองนี้รุกล้าซึ่งกัน และปลูกป่าในที่ที่ควรเป็นป่า
ส่วนที่เหมาะแก่การเกษตรจะต้องจัดทาระบบขั้นบันได ทาทางระบายน้า ปลูกหญ้าแฝก สร้างระบบชลประทาน
และปรับปรุงการคมนาคม
๒) การวิจัยหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง โดยวิจัยหาพันธุ์พืชเมืองหนาวชนิดใหม่ๆ พัฒนา
พันธุ์ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพืชและวิธีการปลูกใหม่เกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอ
๓) การพัฒ นาอาชีพบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนาผลการวิจัยที่สาเร็จแล้ ว ส่ งเสริม สู่
เกษตรกรชาวเขา ควบคู่กับการอารักขาพืช การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข เพื่อให้ชาวเขาใช้ความรู้ไปช่วย
ตนเอง ในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
๔) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด โดยสนับสนุนและส่งเสริมด้านการขนส่ง การคัดบรรจุ
การเก็บรักษา และจาหน่าย เพื่อให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลิตผลที่ได้รับการส่งเสริมได้
๕) ชุมชนดารงชีวิตภายใต้ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้ และสามารถดารงชีพอยู่บนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน
๖) กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น ป่าไม้ และแหล่งน้าลาธาร
๗) ความร่วมมือกับ ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒ นาที่
สอดคล้องเป็นกันเองของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและประชาชน ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ดี และไม่ซ้าซ้อนกัน
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๕. การดาเนินงานของโครงการหลวง
โครงการหลวงดาเนินงานสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์
ที่จะ “ช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์และมี ชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้แบ่งงานเป็น ๓
ลักษณะ คือ
๕.๑ งานวิจัย
พื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเกินกว่า ๗๐๐ เมตร มี
สภาพเป็นพื้นที่สูงตามหุบเขาหรือเชิงเขาที่มีความลาดชัน สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และพืชที่เหมาะสมจึงต่าง
จากพื้นที่ราบ งานวิจัยจึงเป็นเรื่องสาคัญเป็นอันดับแรกของโครงการหลวง โดยระยะเริ่มต้นเป็นงานวิจัยหาพืช
หรือสัตว์ทเี่ หมาะสมสาหรับส่งเสริมให้เกษตรกรทดแทนการปลูกฝิ่น คือปลูกได้ดีในพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น และ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น พื้นสูงมีข้อดีคือสามารถปลูกพืชเขตหนาวได้ แต่ในระยะแรกความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืชเมืองหนาวในประเทศไทยยังมีน้อยมากจึงต้องวิจัย ประกอบกับพื้นที่สูงมีสิ่งที่ต้องคานึงถึงหลาย
ประการ เช่น ความยากลาบากในการขนส่ง ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม ทาให้งานวิจัยของโครงการหลวงมีความหลากหลาย ครอบคลุม และมุ่งตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน งานวิจัยของโครงการหลวงประสบผลสาเร็จเป็นอย่างสูง ทาให้ปัจจุบันพื้นที่สูงของประเทศ
ไทยสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิด และได้สร้างองค์ความรู้ต่างๆจานวนมาก โดยได้ถูกนาไปใช้
ประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรชาวเขาอย่างมากมาย จากการปลูกฝิ่นและทาไร่เลื่อนลอย
เปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชเพื่อบริโภคและนาไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ต่อเกษตรกรในโครงการหลวง เกษตรกรบนที่สูง และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้โครงการหลวงมีสถานี
วิจัย ๔ แห่ง คือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และสถานีวิจัย
และส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด
๕.๒ งานพัฒนา
โครงการหลวงได้ดาเนินการค้นคว้าวิจัยหาชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง
รวมถึงถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ควบคู่กันไปตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยเริ่มจากมีหมู่บ้านเยี่ยมเยียน
ในพื้นที่ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงตั้งเป็นโครงการหลวงพัฒนาชุมชนต่างๆ ต่อมาเปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง ปัจจุบัน โครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน คือมุ่งให้เกิดความยั่งยืนของ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถพึ่งตนเองได้ ปัจจุบันโครงการหลวง
มีพื้นที่ดาเนินงานพัฒนา คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๘ แห่ง ครอบคลุม ๕๐๐ กลุ่มบ้าน หรือประมาณร้อย
ละ ๑๐ ของกลุ่มบ้านบนพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยอยู่ในเขต ๕ จังหวัดของภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน และพะเยา ประชากร ๓๗,๕๖๑ ครัวเรือน จานวน ๑๗๒,๓๐๙ คน ผลการ
ดาเนิ น งานทาให้ ป ระชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี อาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ เ ป็ น อย่ า งมาก และเป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า ง
กว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้การดาเนินงานพัฒนาของโครงการหลวงมีส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
คือ
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๑) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
(๑) เป้าหมาย
มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป็น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน
(๒) ภารกิจที่สาคัญ
(ก) ยกระดับ ชีวิตความเป็ น อยู่ ของเกษตรกรให้ ดีขึ้น โดยการนาผลงานวิจัยสาขาต่างๆ ถ่ายทอด สู่
เกษตรกร เพื่อให้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนให้
ประชาชนประกอบอาชีพนอกการเกษตร เพื่อเป็นการรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
(ข) ประสานการด าเนิ น งานและสนั บ สนุ น เกษตรกรในการก าหนดแผนการผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การตลาดสาหรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาด สนับสนุนและให้คาปรึกษาแนะนาการ
จัดการด้านการตลาด โดยให้เกษตรกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีความสามารถดาเนินกิจกรรมด้าน
การตลาด
(ค) การสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยสนับสนุน
ให้เกษตรกรรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันโดยการก่อตั้งกลุ่มชุมชนต่างๆ
(ง) การฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง คือ ให้ป่า
อยู่ในส่วนป่าและทาไร่ทาสวนในส่วนที่เพาะปลูก และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
และสิ่งแวดล้อม
๒) งานพัฒนาและส่งเสริม
โครงการหลวงมีกลุ่มนักวิ ชาการและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสาขาต่างๆ โดย
เป็นกลไกสาคัญในการนาผลงานวิจัยไปถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและเกษตรกร และ
นาเสนอปัญหาที่พบในพื้นที่ไปสู่นักวิจัย รวมทั้งทาหน้าที่ในการประสานงานกับศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง
ต่างๆในการจัดทาแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๓) งานอารักขาพืช
โครงการหลวงมีนโยบายส่งเสริมทาการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์อารักขาพืชขึ้น
เพื่อทาหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและการควบคุมศัตรูพืช โดยวิธีการที่ปลอดภัย เช่น วิธีการ
กาจั ดแมลงโดยวิธีธรรมชาติ หรื อการใช้ส ารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีห้องปฏิบัติการส าหรับ
ตรวจสอบวินิจฉัยโรคพืช เพื่อตรวจสอบปัญหาและให้คาแนะนาในการควบคุมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตแต่ละชนิด เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
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๔) งานพัฒนาสังคมและชุมชน
ทาหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมายด้านสังคมและชุมชนเพื่อ ให้มี
การดารงชีพที่ดีขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ เช่น การพัฒนาการศึกษาและสังคม
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างจิตสานึกเพื่อการพึ่งพาตนเอง
๕) งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทาหน้ าที่ปฏิบั ติงานส่งเสริ มการมีส่ว นร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม โดยการ
ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการใช้ที่ดิน และสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง มี
การนาวิธีการอนุรักษ์น้าไปใช้ประโยชน์ และการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้า และป่า
๔.๓ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
โครงการหลวงได้จัดตั้งฝ่ายตลาดขึ้นเพื่อ ช่วยจัดจาหน่ายผลิตผลของเกษตรกรชาวเขา และเผยแพร่
ผลผลิตชนิดใหม่ ๆของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยใช้ชื่อจดทะเบียนการค้า ว่า “โครงการ
หลวง” โดยมีการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร มีระบบตลาดและกระบวนการจัดการหลังเก็บ
เกี่ยวที่มาตรฐาน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การคัดคุณภาพ การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษา ทาให้ผลิตผลมี
คุณภาพดีและจาหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม
๖. องค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง
องค์ความรู้เป็ นปั จ จั ยแห่ งความส าเร็จที่ส าคัญในการดาเนินงานพัฒ นาของโครงการหลวง โดยได้
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาพื้นที่สูง เนื่องสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่มีความแตกต่างกับพื้นที่ราบ ทั้งด้านสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ ประชากร และสภาพทาง
สังคมของกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งจากการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานทั้งการวิจัยและ
พัฒนา ปัจจุบัน โครงการหลวงจึงเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการพัฒ นาพื้นที่สูง ที่ส าคัญ โดยเป็น องค์ความรู้ที่
สั ง เคราะห์ และรวบรวมอยู่ จ ากผลงานวิ จั ย ระยะ ๔๓ ปี ที่ ผ่ านมา และองค์ ค วามรู้ที่ อ ยู่ใ นบุค ลากรที่เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งองค์ความรู้ที่สาคัญ คือ
๖.๑ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ องค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
มากกว่า ๓๗๑ ชนิด ทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก พืชไร่ กาแฟ ชา และพืชอื่นๆ องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การ
อารักขาพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดภัย เป็นต้น
๖.๒ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริ มการ
รวมกลุ่ม การจัดทาแผนชุมชน และการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า เป็นต้น
๖.๓ องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พันธุ์ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ การปลูกป่า
ชาวบ้าน การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชดาริ การปลูกพืชในระบบอนุรักษ์ดินและน้า
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การใช้ที่ดินตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการสารพิษและวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร การผลิตและใช้
ปัจจัยการผลิตจากวัสดุในท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอน
รักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๖.๔ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง เช่น การวิจัยและการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ การบริหารจัดการด้านการตลาด การ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและชุมชน การค้นหาผู้นาชุมชน การศึกษาภูมิสังคม
และศักยภาพของชุมชน และการทางานร่วมกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วมูลนิธิ
โครงการหลวงยังเป็นแหล่งที่สาคัญของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์บนพื้นที่สูง
๗. ความร่วมมือของรัฐบาลต่อโครงการหลวง
รัฐบาลได้ให้ความร่วมมือต่อโครงการหลวง ดังดารัสของ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในการประชุม
คณะกรรมการอานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่า “ในเมื่อ
โครงการหลวงได้เป็นโครงการนาร่องในการพัฒนาพื้นที่สูงจนมีผลแน่นอนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมี
รับสั่งกับนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ารัฐบาลน่าจะตั้งองค์กรเพื่อรับงาน
บางส่วนไปทา ทั้งนี้โดยวิธีของโครงการหลวง โดยลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และจัดหางบประมาณให้โครงการ
หลวง” โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ รวม ๓ เรื่อง คือ
๑) ให้จัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการอานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการ
หลวง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา
๒) ให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และให้จัดตั้งหน่วยงาน
ระดับกองขึ้น เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิ
ฯ มายังรัฐบาลเพื่อดาเนินการต่อไป
๓) ให้สานักงบประมาณตั้งงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิฯ เป็นรายปี โดยตั้งไว้ที่สานัก
ราชเลขาธิการ เพื่อใช้ในการดาเนินงานของมูลนิธิ

บทที่ ๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทีท่ าหน้าที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาพื้นที่สูงในโครงการขยายผลโครงการหลวง ให้บรรลุตามภารกิจของสถาบัน ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้และ
เข้าใจถึง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการดาเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของสถาบัน รวมถึงโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ความเป็นมาของสถาบัน
สานั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้ง “กองพัฒนาเกษตรที่สู ง ” ขึ้น เพื่อดาเนินการ
ตามที่คณะรั ฐมนตรีได้มีมติอนุ มัติในหลักการ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิฯ มายังรัฐบาล โดยกองพัฒนาเกษตรที่
สูง ได้ดาเนินงานคล้ายกับกองเลขาธิการโครงการหลวง และประสานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงอื่นๆในการนาเอาขีดความสามารถของหน่วงงานต่างๆ มาสนับสนุนโครงการหลวง ต่อมา
เปลี่ยนเป็น “สานักพัฒนาเกษตรที่สูง ” จนกระทั้งคณะรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ “สวพส.” ขึ้น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมี
เหตุผลที่สาคัญ คือ เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้าง
นักวิจัย การให้บริการด้านการให้คาปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และการสนับสนุนโครงการหลวง เพื่อเป็นการขายผลงาน
โครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการ
จัดตั้งองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งจะทาให้มีการบริหารจัดการที่กว้างขวาง มีความ
คล่องตัวในการดาเนินงานและมีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ของสถาบัน
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 พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
สู งอย่ างครบวงจร เช่น ด้านการผลิ ต การตลาด มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์การขนส่ งสิ นค้า ตลอดจนเป็ นศูน ย์
ประสานงานและส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว
๒.๕ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
๒.๖ ให้บริการด้านการให้คาปรึกษาและการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ได้
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
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๒.๗ สนับสนุนและดาเนินการให้มีการให้มีการมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการ
หลวง และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดาเนินการให้มีการ
จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๘ พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม
๓. แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน
แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน มีหลักการดาเนินงานที่สาคัญ ๒ ประการ คือ
๓.๑ หลักการทางานของโครงการหลวง ที่สาคัญ คือ การวิจัยเพื่อเอาผลไปให้ชาวเขาได้ใช้ประโยชน์
และเป็นไปตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลายๆชนิด และการสารวจและวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง สถาบันต้องมียุทธศาสตร์ที่ไม่เล็ง
ผลเลิศจนเกินไป ต้องรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยแล้วต้องทดลองปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆ รวมทั้งการส่งเสริม
รายได้จ ากการขายสิน ค้าสู่ตลาด ให้ เกิดความถาวรยั่งยืน เพื่อให้มีรายได้ที่จะอยู่ได้อย่างดี แต่ไม่เลิ ศเลอ
จนเกินไป ต้องส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน
ความเพียร ความไม่โลภ และการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔. บทบาทหน้าที่ของสถาบัน
สถาบันมีบทบาทหน้าที่สาคัญ ๒ ประการ คือการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
และขยายผลโครงการหลวง ดังนี้
๔.๑ การวิจัยเพื่อสนับสนุนและขยายผลโครงการหลวง
สถาบั น ฯมีห น้ าที่ ในการศึกษาวิจั ย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ส าหรับใช้ในการพัฒ นาพื้นที่สู ง โดยมุ่ง
งานวิจัยที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป้าหมายโดยตรง โดยการดาเนินงานวิจัย ๒ ลักษณะ คือ
๑) งานวิจัยสนับสนุนโครงการหลวง เป็น งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของโครงการหลวง เพื่อ
หาองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดผลงานวิจัยให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ทาให้เกษตรกรสามารถปรับตัว และดารงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆได้ เช่น
การแข่งขันทางการค้า การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ผลงานวิจัย
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
๒) งานวิจัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการนาองค์ความรู้โครงการหลวงไป
ศึกษาและทดสอบร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน และผสมผสานองค์
ความรู้โครงการหลวงกับภูมิปัญญาของชุมชน โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่การกาหนดปัญหา ดาเนิน งาน และการนา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

๑๐
๔.๒ การพัฒนาเพื่อสนับสนุนและขยายผลโครงการหลวง
การดาเนินงานพัฒนาของสถาบันแบ่งออกตามพื้นที่ดาเนินงานของสถาบัน เป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑) งานพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง เป็นการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ของโครงการหลวง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของโครงการหลวง ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่สาคัญคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการผลิต การพัฒนาศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง ๓๘ แห่ง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาแปลงเรียนรู้ การพัฒนา
วิทยากร การสั งเคราะห์ องค์ความรู้ จั ดทาฐานข้อมูล และผลิ ตสื่ อ และการพัฒ นาระบบมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการหลวง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนพัฒนาแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆใน
คณะทางานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งสถาบันทาหน้าที่เป็นคณะทางานและเลขานุการ
๒) งานพัฒนาขยายผลโครงการหลวง เป็นการปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่สูงอื่นๆ ภายใต้โครงการขยาย
ผลโครงการหลวง โดยนาองค์ความรู้และหลักการทางานของโครงการหลวงเป็นต้นแบบในการดาเนินงาน คือ
การพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนฐานขององค์ความรู้ มุ่งทาให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่มั่นคงภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการดารง
ชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
การพัฒนาแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆในคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่งสถาบันทาหน้าที่
เป็นคณะทางานและเลขานุการ
๔.๓ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและเชื่อมโยงการดาเนินงานกับโครงการหลวงและ
โครงการขยายผลโครงการหลวงในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการและการเรียนรู้ ด้านการตลาดของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของโครงการขยายผลโครงการหลวง และด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การแสดงผลการ
ดาเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวง และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า เป็นต้น
๕. โครงการขยายผลโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดาเนิน “โครงการขยายผลโครงการหลวง” เพื่อทา
หน้าที่ดาเนินงานขยายผลสาเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ตามภารกิจของสถาบัน โดยเป็น
งานทีส่ าคัญมากเพราะพื้นทีส่ ูงทีเ่ ป็นแหล่งต้นน้าลาธารของประเทศประสบปัญหาหลายประการ คือ สิ่งแวดล้อม
ถูกบุกรุกและทาลายอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ผลกระทบสารเคมีทางการเกษตร มลภาวะจาก
น้าเสีย ขยะ และหมอกควั่น ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงกลับยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก
นอกจากนี้ยั งมี ปัญหาด้านสังคมและความมั่นคง เนื่องจากพื้นที่ส่ วนใหญ่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร หรืออยู่ติด
ชายแดน จึงจาเป็นอย่างมากที่พื้นที่สูงจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่
ได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

๑๑
พื้นที่สูงของประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
คือ พื้นที่สูงจากระดับน้าทะเลตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ ๖๒.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของ
พื้น ที่ ๒๐ จั ง หวั ด คือ เชีย งใหม่ เชี ย งราย แม่ ฮ่อ งสอน พะเยา ล าพูน แพร่ น่ าน ล าปาง ตาก เพชรบูร ณ์
พิษณุโลก เลย สุโขทัย กาแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๘๒๙ กลุ่มบ้าน ซึง่ ร้อยละ ๖๕.๕๐ อยู่ในจังหวัดภาคเหนือ โดยจังหวัดเชียงใหม่มจานวนกลุ่ม
บ้านบนพื้นที่สูงมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงราย ตามลาดับ พื้นที่สูงเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
ที่สาคัญ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าหลักของประเทศไทย ๑๔ ลุ่มน้า ๑๒๘ ลุ่มน้าสาขา โดยลุ่มน้าปิงมีจานวนชุมชนบน
พื้นที่สูงมากที่สุด คือร้อยละ ๓๒.๕๙ รองลงมาคือลุ่มน้าสาละวิน ร้อยละ ๒๖.๕๐ และลุ่มน้ากก ร้อยละ ๑๐.๐
บนพื้นที่สูงมีประชากรมากกว่า ๑๐ ชนเผ่า จานวน ๒๑๓,๗๖๖ ครัวเรือน ประชากร ๙๖๔,๙๑๖ คน โดยพื้นที่สูง
ในจังหวัดเชีย งใหม่ มี ประชากรมากที่สุด คือ ๒๖๐,๐๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๕ รองลงมา คือจังหวัด
เชียงราย จานวน ๑๓๘,๓๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔ และจังหวัดตาก จานวน ๙๙,๙๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐.๓๖
๕.๑ รูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวง
การดาเนินงานขยายผลโครงการหลวงใช้ลุ่มน้าเป็นขอบเขตการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Approach) ซึ่ง
โครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละแห่งในพื้นที่ลุ่มน้าเดียวกันจะเชื่อมโยงการดาเนินงานพัฒนากัน แต่อาจจะมี
รูปแบบการดาเนินงานที่ต่างกันตามเป้าหมายของการปฏิบัติงานพัฒนาที่มี ๒ รูปแบบ คือ
๑) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ดาเนินงานพัฒนารูปแบบปกติ คือ ดาเนินงานพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุมชน
ต่างๆในขอบเขตพื้นที่ดาเนินงานและหน่วยงานในคณะทางานโครงการหลวง ในการนาองค์ความรู้จากโครงการ
หลวงไปใช้พัฒนา ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยแบ่ง
พื้นที่ดาเนินงาน ๓ ลักษณะ คือ
(๑) พื้น ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นศูนย์กลางการพัฒ นา (Growth Pole) เป็นพื้นที่
ดาเนินงานระยะยาว ศูนย์กลางพื้นที่ต้องการการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาของ
โครงการขยายผลอื่นๆที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน โดยมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงปฏิบัติงาน
ประจา
(๒) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็ นเครือข่ายการพัฒนา (Satellite Village) เป็นพื้นที่
ดาเนินงานที่เป็นเครือข่ายของโครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ขยายผล
โครงการหลวงปฏิบัติงานประจา และระยะเวลาดาเนินพัฒนาช่วงระยะเวลาหนึ่ง และถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนเมื่อการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดร่วมกับชุมชนแล้ว
(๓) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ เข้าปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว เป็นพื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวงขั้นต้นที่ชุมชนเสนอขอหรือสถาบันมีเป้าหมายเข้าดาเนินงานพัฒนา หรือพื้นที่ซึ่งมีการถ่ายโอนภารกิจแล้ว
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ในบางกิจกรรมที่ชุมชนต้องการ

๑๒
๒) โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ดาเนินงานพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
(๑) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
เป็ น โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้ นที่ ห่ างไกลที่ยั งมีปั ญหาการปลู กฝิ่ นซ้ าซาก โดยร่ว มกั บ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีวัตถุประสงค์การดาเนินงานเฉพาะ คือการ
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางของโครงการหลวง มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
สร้ า งรายได้ แ ก่ ป ระชาชน ควบคู่ ไ ปกั บ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน และการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
เป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ดาเนินการในพื้นที่มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง”(ศศช.) มีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ของครู ศศช. เป็นกลไกในการดาเนินงาน เพื่อให้องค์ความรู้โครงการหลวงขยายไปสู่ชุมชนบนพื้นที่
สูงได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อไป โดยดาเนินงาน ๒
ลักษณะตามพื้นที่ คือ
(๒.๑) พื้น ที่ถ่ายทอดองค์ ความรู้ โ ครงการหลวง เป็น พื้นที่ ขยายผลโครงการหลวงที่เน้นเฉพาะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ศศช. และ
สื่อองค์ความรู้โครงการหลวงรูปแบบต่างๆ
(๒.๒) พื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงปฏิบัติงานร่วมกับครู ศศช. และชุมชน
ทาการค้นหาความต้องการด้านใดด้านหนึ่ งของชุมชน และดาเนินการพัฒ นาให้ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
๕.๒ การเชื่อมโยงระหว่างโครงการขยายผลต่างๆ
โครงการขยายผลโครงการหลวงที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าเดียวกันมีการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ลุ่มน้า โดย
ประกอบด้วย โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอยู่ในพื้นที่สาคัญของลุ่มน้า ทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของโครงการขยายผลโครงการหลวงอื่นๆในพื้นที่โดยรอบ เช่น โครงการขยายผลโครงการหลวงที่
เป็ นเครือข่ายการพัฒนา โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ เข้าปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน หรือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนา
ศัก ยภาพชุ มชนบนพื้ น ที่สู ง และเชื่ อ มโยงการบริห ารจัด การ และการด าเนิ น งานพั ฒ นากั น เช่น การผลิ ต
การตลาด และระบบโลจิสติกส์

๑๓
๕.๓ การรับและถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผล
๑) การรับพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
สถาบั น จะรั บ พื้น ที่ ข ยายผลโครงการหลวงจากพื้ น ที่สู ง ที่ มี คุณ สมบั ติต ามพระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คือ พื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้าทะเลปาน
กลาง ๕๐๐ เมตรขึ้นไป หรือเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างพื้นที่สูงตามที่คณะกรรมการสถาบันกาหนด โดยเป็นชุมชนบน
พื้นที่สูงที่มีชาวไทยภูเขาหรือชาวไทยพื้นเมืองอาศัยอยู่ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง จากชุมชนที่เสนอผ่านโครงการหลวง หรือพื้นที่ซึ่งสถาบันมีแผนเข้าดาเนินการพัฒนา ซึ่งผ่าน
การเห็นชอบของประธานมูลนิธิโครงการหลวงแล้ว ทั้งนี้จะเน้นชุมชนที่มีปัญหาสาคัญ เช่น ความยากจน การ
ขาดแคลนอาหาร การบุกรุกทาลายป่า การใช้สารเคมีทางการเกษตร และมลภาวะต่างๆ และเป็นชุมชนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสาหรับการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ โดยรอบต่อไป
๒) การถ่ายโอนภารกิจพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
สถาบันฯจะถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ดาเนินการพัฒนาบรรลุเป้าหมายแล้ว แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน โดยปรับรูปแบบเป็นโครงการขยายผลที่เข้าปฏิบัติงาน เป็นครั้งคราว
เพื่อตรวจเยี่ยม โดยมีเกณฑ์ในการถ่ายโอน ดังนี้
(๑) ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ตั้งไว้เมื่อเข้าดาเนินการ โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดในเรื่องนั้นๆ หรือปัญหาสาคัญได้รับการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ชุมชนสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้ว
(๒) ชุมชนมีกระบวนการพัฒ นาที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เช่น มีแกนนารุ่นใหม่เข้ามาสื บทอด
ดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจัดทาแผนชุมชนและได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ และมีการรวมกลุ่มในด้านต่างๆที่เข้มแข็งและสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีความพร้อมในการรับถ่ายโอน
๕.๔ เป้าหมายการพัฒนาโดยรวมของโครงการขยายผลโครงการ
การดาเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง มีเป้าหมายพัฒนาคนและชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ คือ
๑) ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และดารงชีพ
๒) ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุมชนเอง
๓) ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน คือมีการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาสืบต่อไปอยู่เสมอ

๑๔
๕.๕ กระบวนการพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง
การดาเนินงานพัฒนาของการขยายผลโครงการหลวง เน้นการพัฒนาคน และการมรส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ให้ทาหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ดังนี้
ค้นหาผู้นาชุมชน

สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้นา
ชุมชน

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน

ร่วมกับผู้นาชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน

ประสานนานักวิชาการด้านที่ชุมชน
ต้องการเข้าวิเคราะห์และกาหนดแนว
ทางการพัฒนา
นาปัญหาไปสู่การกาหนดประเด็น
การวิจยั ของพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้นาชุมชน

ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้นาชาวบ้านให้ประสบ
ความสาเร็จ

ขยายการพัฒนาไปสู่ประชาชนอื่น

ขยายการพัฒนาไปสู่ด้านการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

บทที่ ๓
การเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน
การดาเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีการเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานที่เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. การเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างโครงการหลวงและสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ร่วมดาเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงกับโครงการหลวงมานับแต่เป็น “กอง
พัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕อนุมัติในหลักการ ให้จัดตั้ง
คณะกรรมการอานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้ง
หน่วยงานระดับกองขึ้น เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางส่วนจากมูลนิธิฯ
มายังรัฐบาลเพื่อดาเนินการต่อไป จนกระทั่งเปลี่ยนเป็น “สานักพัฒนาเกษตรที่สูง” และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้น การดาเนินงานของโครงการหลวงและสถาบันจึงเชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังเหตุผลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน โดยที่คณะกรรมการอานวยการและ
ประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง มีผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และโครงสร้างของ
คณะกรรมการสถาบัน มีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ
หลวงเป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังดารัสของ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในการสัมมนาระดมความคิด เรื่องทิศทางและการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ว่า “โครงการหลวงกับสถาบันจูงมือกันเดินมานานแล้ว และจะจูงมือกันเดินต่อไป
เรื่อยๆ”
๑.๑ การเชื่อมโยงการดาเนินงานด้านการพัฒนา
การขยายผลโครงการหลวงเป็นการนาผลงานที่เป็นผลสาเร็จของโครงการหลวงไปใช้พัฒนาพื้นที่สูง อื่นๆ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จดังเช่นโครงการหลวง จึงต้องมีการเชื่อมโยงการดาเนินงานของ
โครงการขยายผลโครงการหลวงกับโครงการหลวงอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มรับพื้นทีจ่ นถึงดาเนินการพัฒนา
๑) การรับพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
สถาบั น จะรั บ พื้น ที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวง จากพื้นที่ สู งตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คือ พื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้าทะเลปาน
กลาง ๕๐๐ เมตรขึ้นไป หรือเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงตามที่คณะกรรมการสถาบันกาหนด โดยเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงที่มี
ชาวไทยภูเขาหรือชาวไทยพื้นเมืองอาศัยอยู่ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้น ที่สู ง จากชุมชนที่เสนอผ่ านโครงการหลวง หรือพื้นที่ซึ่งสถาบันมีแผนเข้าดาเนินการพั ฒ นา ซึ่งผ่านการ
เห็นชอบของประธานมูลนิธิโครงการหลวงแล้ว โดยเน้นชุมชนที่มีปัญหาสาคัญ เช่น ความยากจน การขาดแคลน

๑๖
อาหาร การบุกรุกทาลายป่า การใช้สารเคมีทางการเกษตร และมลภาวะต่างๆ และมีศักยภาพในการพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สาหรับชุมชนโดยรอบ

ชุมชนเป้าหมายที่เสนอขอให้เข้า
ดาเนินการผ่านโครงการหลวง

ชุมชนเป้าหมาย ที่สถาบันฯมีแผน
เข้าดาเนินการ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
เพื่อประกอบการพิจารณา
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้
ความเห็นชอบและข้อแนะนา
คณะกรรมการสถาบันฯพิจารณา
อนุมัตใิ ห้ดาเนินการ

ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญโครงการหลวงสนับสนุน
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา

ดาเนินการพัฒนา

โครงการหลวงเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการดาเนินงาน

๒) การดาเนินการพัฒนา
พื้นที่เป้าหมายที่โครงการหลวงและสถาบันเห็นชอบให้เข้าดาเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงแล้ว
สถาบันทาหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานพัฒนา และเชื่อมโยงกับโครงการหลวง คือ งานพัฒนาและ
ส่งเสริม และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อให้คาปรึกษา สนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานในด้านต่างๆซึ่ง
กันและกัน ได้แก่
(๑) การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากโครงการหลวง
(๒) การเยี่ยมเยียนและให้คาปรึกษา
(๓) การจัดทาแผนการผลิตและการตลาด
(๔) การจัดทาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิต
(๕) การสนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์โครงการหลวง

๑๗
๑.๒ การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาบุคคลากร
เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงมีหน้าที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
เกษตรกรหรือชุมชนต้องการ โดยบริหารจัดการให้เกษตรกรหรือชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการพัฒนา ซึ่ง
อยู่ในแหล่งต่างๆ เช่น นักวิชาการของโครงการหลวงและสถาบัน และฐานข้ อมูลต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในชุมชนเอง ในการปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์หาปัญหาหรือความต้องการของชุมชน และนาเสนอให้นักวิชาการ
ผู้เชี่ย วชาญในด้านนั้นของสถาบั นฯที่อยู่ทั้งในส านักวิจัยและสานักพัฒ นา หรือเสนอปัญหาเข้าสู่การประชุม
ประจ าเดือนของโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อร่ ว มวิเคราะห์ กับ นักวิช าการในการนาองค์ ความรู้ ที่
เหมาะสมไปจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดย
๑) เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงเรียนรู้องค์ความรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและนาไปถ่ายทอดแก่
เกษตรกรหรือชุมชน สาหรับองค์ความรู้ที่ไม่ยุ่งยาก
๒) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจัดทาโปรแกรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและติดตามให้
คาแนะนา
๓) จัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนโดยการไปเรียนรู้จากโครงการหลวง หรือประสานนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญของโครงการหลวงให้เข้าอบรมหรือให้คาแนะนา

โครงการหลวง

นักวิชาการสานักพัฒนา

องค์ความรู้

เจ้าหน้าที่ขยายผล
หาปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชน

ปัญหา

ปัญหา

การประชุมประจาเดือนของ
โครงการขยายผลโครงการหลวง

องค์ความรู้

ปัญหา

นักวิชาการสานักวิจยั

องค์ความรู้

เจ้าหน้าที่ขยายผลนาองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัยไปถ่ายทอดหรือ
จัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร
(อบรมและติดตามให้คาแนะนา)

๑๘
๒ การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางโครงการหลวง ยึดหลักการตลาดนาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
มั่นคงและเพียงพอต่อการดารงชีพ และลดความเสี่ยงด้านการตลาด โดยมุ่งให้ผลิตผลมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของผลิตผลและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ ด้วยการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่
เหมาะสม ควบคู่ไปกับการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ ดี ระบบการผลิตและการตลาดจึงมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กัน

การวางแผนการผลิตและการตลาดที่ดี เพื่อลด
ความเสี่ยงทางการตลาด

การผลิตด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและ
ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (GAP และ
เกษตรอินทรีย์)

การจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางการตลาดและผลตอบแทน (การคัด
คุณภาพ บรรจุหบี ห่อ เก็บรักษา การขนส่ง
และโลจิสติกส์)

๒.๑ ระบบการดาเนินงานด้านผลิตและการตลาดของโครงการขยายผลโครงการหลวง
การดาเนินงานด้านผลิตและการตลาดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงยึดแนวทางของโครงการหลวง
โดยมีเกษตรกรเป็นผู้ผลิตภายใต้แผนการผลิตและการตลาดที่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ขยายผล นักวิชาการ และงาน
ตลาดของสถาบันร่วมกันวิเคราะห์และจัดทา(คณะทางานการผลิตและการตลาด) ดาเนินการในรูปแบบตลาด
ชุมชน คือ กลุ่มเกษตรกรทาหน้าที่เป็นผู้ขายผลผลิตสู่ตลาดลักษณะต่างๆด้วยตนเอง และมีงานตลาดของสถาบัน
ให้การสนับสนุน

๑๙

กลุ่มเกษตรกร
เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง วาง
แผนการผลิตและตลาด ส่งเสริม และ
สนับสนุนการดาเนินการด้านการตลาด

การวางแผนการผลิตและการตลาด

การผลิตตามระบบการเพาะปลูกที่ดี
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่างๆวางแผนการผลิตและตลาด
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
เกษตรกร

เจ้าหน้าที่งานตลาดของสถาบันฯ
จัดหาตลาด วางแผนการตลาด และ
ให้คาแนะนาแก่กลุ่มด้านการตลาด

การเก็บเกี่ยวผลผลิต คัดคุณภาพ บรรจุหีบ
ห่อ เก็บรักษา การขนส่ง และโลจิสติกส์

การจาหน่ายผลผลิต

ตลาดในท้องถิ่น (ร้านค้าชุมชน
โรงเรียน และตลาดท่องเที่ยว

พ่อค้าในชุมชน

ตลาดข้อตกลง (บริษัทและห้าง
ร้าน)

ตลาดโครงการหลวง และตลาด
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

๒.๒ ระบบการผลิตและการตลาด
การจัดการเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยมี ตลาดรองรับ ต้องมีระบบการ
จัดการด้านการผลิตและการตลาดที่ดี ตามขั้นตอน คือ
๑) การศึกษาหาข้อมูลความต้องการของตลาด ได้แก่ ลักษณะตลาด ระยะเวลา ปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาของผลผลิตที่ตลาดต้องการ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต
๒) การเจรจาต่อรองกับตลาดก่อนปลูก ได้แก่ ระยะเวลา ปริมาณ คุณภาพ และราคาของผลผลิต ที่
ต้องการ เพื่อประเมินความความเป็นไปได้ในการผลิต และสร้างความแน่นอนทางการตลาด
๓) การวางแผนการผลิต เมื่อได้ข้อตกลงที่แน่นอนแล้ ว ทั้งระยะเวลา ปริมาณ คุณภาพ และราคาของ
ผลผลิตที่ต้องการ จะต้องนาข้อมูลมาวางแผนการผลิต โดยใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
จะได้ผลผลิตตามแผนที่กาหนดไว้
๔) การประมาณการผลผลิ ต ในระหว่างการผลิ ตจาเป็นต้องมีการประมาณการผลผลิตเป็นระยะๆ
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของผลผลิต ว่าเป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดหรือไม่ ทั้งปริมาณ คุณภาพ และ
ระยะเวลา

๒๐
๕) การเจรจาต่อรองก่อนส่ งมอบผลผลิต ในระหว่างการผลิตต้องมีการเจรจากับตลาดอยู่เป็นระยะ
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของผลผลิต และยืนยันข้อตกลงต่างๆทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา อีกครั้ง
๖) อาคารรวบรวมผลผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นส่วนสาคัญที่สนับสนุนให้ การจัดการด้านการตลาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือเป็นจุดรวบรวมผลผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต การขนส่ง และซื้อขาย
ผลผลิต
๗) การส่งมอบผลผลิต เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบการผลิตและการตลาด ซึ่งจะต้องส่งมอบผลผลิตแก่
ลูกค้า ให้เป็นไปตามปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่ตกลง
๓. การเชื่อมโยงการดาเนินงานภายในสถาบัน
๓.๑ การเชื่อมโยงงานวิจัยและงานพัฒนา
การวิจัยและการพัฒนาในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง มีเป้าหมายนาองค์ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน งานวิจัยและพัฒนาจึงต้อง
เชื่อมโยงกัน และดาเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน
๑) การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและแนวทางการพัฒนา
องค์ความรู้

ความต้องการของชุมชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาของชุมชน ซึ่งงานวิจัยและงานพัฒนาจะต้องร่วมกับ
ชุมชนในการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อค้นหาและดาเนินการพัฒนาหรือวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่สาหรับใช้ในการ
พัฒนา

เจ้าหน้าที่ขยายผลและผู้นาชุมชนค้นหาองค์
ความรู้ ปัญหา และความต้องการของชุมชน

นักวิชาการสานักวิจยั และสานักพัฒนาเข้า
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน

กาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
องค์ความรู้
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาตามเป้าหมายโดย
ผสมผสานกับองค์ความรู้ของชุมชน

ปัญหาวิจัย

องค์ความรู้ใหม่

วิจัยเพือ่ แก้ปญ
ั หา

๒๑
๒) การนาปัญหาของชุมชนไปสู่การวิจัยและการนาผลการวิจัยไปสู่ชุมชน
เพื่อให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขด้วยการวิจัยอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาสามารถนาผลงานวิจัย
ไปใช้ป ระโยชน์ได้อย่ างรวดเร็ วและคุ้มค่า สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงการจัดทาแผนงานและ
งบประมาณงานวิจัยและพัฒนาจึงสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

สานักวิจยั วิเคราะห์ผลการวิจัย
ประจาปี

พฤศจิกายน

กันยายน

การประชุมบูรณาการ
ประจาปีของสานัก
ยุทธศาสตร์ วิจัย และพัฒนา

สานักพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชนประจาปี

สานักวิจยั นาปัญหาไปจัดทา
โครงการวิจัยและตั้งงบประมาณในปี
ต่อไป

ธันวาคม
สานักพัฒนาทาแผนการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตั้ง
งบประมาณในปีต่อไป

๓) การดาเนินงานวิจัย
การดาเนินงานวิจัยในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย
และเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ทรัพยากร และเกิดการ
เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ ซึ่งจะทาให้ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
และคุ้มค่า
๓.๒ การเชื่อมโยงงานพัฒนาและอุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นส่วนงานสาคัญ ทีส่ ามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการดาเนินงานกับโครงการ
หลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงได้เป็นอย่างดี ดังนี้
๑) การเชื่อมโยงการดาเนินงานด้านวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตร และแหล่งเรียนรู้ การจัดแสดงผลงานในด้านต่างๆ เป็นต้น
๒) การเชื่อมโยงด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการขยายผลโครงการหลวง เช่น ไม้
ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและพืชหายาก สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เป็นต้น
๓) การเชื่อมโยงการดาเนินด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การแสดงผลการ
ดาเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวง และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า เป็นต้น

บทที่ ๔
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง
เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงมีความสาคัญมาก เพราะทาหน้าที่บริหารจัดการในการนาผลสาเร็จ
หรือองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมาย คือ ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ ดารงชี วิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้ด้วยชุมชนเอง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงต้องเป็นผู้ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และเข้าใจแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาของการขยายผลโครงการหลวง เป็นอย่างดี
๑. แนวทางและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา
การดาเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง มุ่งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้
สามารถกาหนดเป้าหมาย วางแผน และการดาเนินงานพัฒนาชุมชนของตนเองได้ กระบวนการพัฒนาของการ
ขยายผลโครงการหลวงจึงเน้นการพัฒนาคนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดังนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ
จะต้องทางานร่วมกับคนในชุมชน โดยมีแนวทางและวิธีกาปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ การค้นหาผู้นาชุมชน
เป็นขั้นตอนแรกและหัวใจของความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนา เพราะผู้นาชุมชนมีส่วนสาคัญ
ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของชุมชน และการดาเนินงาน
พัฒนาในทุกๆด้าน รวมทั้งทาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อเนื่องเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิ จของโครงการ ผู้นา
ชุมชนมี ๒ ลักษณะ คือ ผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล และผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้นาตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละ
ชนเผ่า ผู้นาทางศาสนา ผู้นากลุ่ม ผู้นาแซ่ ผู้อาวุโส และผู้รู้ในด้านต่างๆ
เจ้าหน้าที่ขยายผลจะต้องค้นหาผู้นาชุมชนที่แท้จริง คือผู้มีศักยภาพในการสนับสนุนการดาเนินงาน
พัฒ นา ด้ว ยวิธีการทางานร่ ว มกับ ชุมชนอย่างใกล้ ชิด เพื่อศึกษาเรียนรู้ และค้นหาบุคคลที่ชุมชนยอมรับ ว่ามี
ทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมี
คุณลักษณะความเป็นผู้นา
๑.๒ การสร้างความศรัทธาและความพร้อมของผู้นาชุมชน
ความเชื่อมั่นและศรัทธาของผู่นาชุมชนต่องานขยายผลโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ และ
ความพร้อมของผู้นาชุมชน เป็น พื้นฐานสาคัญของการดาเนินงานพัฒนา ซึ่ง เจ้าหน้าที่ขยายผลฯสามารถทาได้
ดังนี้
๑) สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้นาชุมชน ถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ และเป้าหมายการดาเนินงาน
ของโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยวิธีการต่างๆ เช่น การพบปะพูดคุย และการนาผู้นา
ชุมชนไปศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง เป็นต้น

๒๓
๒) เจ้าหน้าที่ขยายผลต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานกับผู้นาชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อสร้างการยอมรับและเชื่อถือ
๓) ส่งเสริมให้ผู้นาชุมชนประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพจากองค์ความรู้โครงการหลวและ
สนับ สนุน ให้ มีบทบาทประสานความร่ว มมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวง
ดาเนินงานร่วมกับชุมชน
๑.๓ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
การดาเนินงานพัฒนาที่ดีต้องมีเป้าหมายที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนเป้าหมาย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลฯ ต้องเริ่มจากการศึกษาภูมิสังคมของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา
ของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา ความ
ต้องการหรือโอกาสในการพัฒนาที่แท้จริงของชุมชน ทั้งนี้การศึกษาชุมชนทาได้โดยตรงร่วมกับผู้นาชุมชน หรือ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกส่วน คือ ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการนาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถาบันมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชนจะใช้ในการวิเคราะห์และกาหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของชุมชน และใช้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานของโคดงการต่อไป
๑.๔ การจัดทาแผนชุมชนเพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
หลังจากศึกษาชุมชนแล้ว เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จะต้องสนับสนุนให้ชุมชนกาหนดเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาของชุมชน โดยจัดทา “แผนชุมชน” ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่ อนการพัฒนา ด้วยการ
จัดทาเวทีชุมชน และนาผลการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดความต้องการหรือเป้าหมายการพัฒนา
ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลและให้คาปรึกษาของหน่วยงานต่างๆ ในคณะทางานขยายผลโครงการหลวง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขยายผล และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แผนชุมชนจะต้องจัดทาและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันประจาปีทุกปี ในเดือนตุลาคม เพื่อให้ได้แผนที่จะเสนอต่อหน่วยงานในคณะทางานขยายผลโครงการ
หลวง สาหรับจัดทาคาขอตั้งงบประมาณของปีต่อไป ในเดือนธันวาคม ซึ่งกิจกรรมการพัฒนามี ๓ ลักษณะ คือ
กิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการได้ด้วยชุมชนเอง กิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ กิจกรรมที่
หน่วยงานต่างๆดาเนิน การโดยการมีส่ว นร่ว มของชุมชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลฯจะต้องสนับสนุนชุมชนให้
ขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ โดย
๑) เสนอกิจกรรมของแผนชุมชนที่จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ วยงานราชการ
ต่างๆ ผ่านการประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงในเดือนพฤศจิกายน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการประชาคมหมู่บ้านเดือนมีนาคม-เมษายน เพื่อของบประมาณในปีต่อไป
๒) ส่งเสริมให้ชุมชนดาเนินกิจกรรมพัฒนาที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้ด้วยชุมชนเอง
๓) สนั บ สนุ น ให้ผู้ น าและคณะกรรมการหมู่บ้านทาหน้าที่ในการบริห ารจัดการแผนชุมชนผ่ านการ
ประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน โดยนากิจกรรมในแผนชุมชนที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง และกิจกรรมที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของชุมชน

๒๔

เสนอแผนชุมชนเพื่อขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณของ
ปี งบประมำณถัดไป
สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง
(ธันวำคม)
ชุมชนจัดเวทีจดั ทำแผนชุมชน
(ตุลำคม)

หน่วยงำนในคณะทำงำน
(ธันวำคม)

จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรระดับชุมชน
และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
ชุมชน

องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
(มีนำคม-เมษำยน)

๑.๕ การวิเคราะห์เป้าหมายของการพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานพัฒนา
เมื่อชุมชนกาหนดความต้องการหรือเป้าหมายการพัฒนาแล้ว เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ มีบทบาทสาคัญใน
จัดการเพื่อให้ ได้แนวทางการดาเนิ น งานพัฒนา ที่เหมาะสมกับความต้องการหรือเป้าหมายการพัฒ นา โดย
ประสานงานให้ ห น่ ว ยงานหรื อนั กวิ ช าการที่เ กี่ยวข้ อง เข้าร่ว มกับชุ มชนวิเคราะห์ แ ละกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งแนวทางที่ได้จะนาไปสู่การดาเนินงาน โดย
๑) แนวทางการพัฒนาที่มีองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ใช้ได้อยู่แล้ว ก็สามารถดาเนินการถ่ายทอด
แก่ชุมชนได้ทันที
๒) แนวทางการพัฒนาที่ยังขาดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะสามารถนามาใช้ได้ ก็จะนาไปสู่การ
วิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และนามาถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป
๑.๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้นาชุมชนหรือเกษตร
การดาเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง ใช้หลักการให้องค์ความรู้ที่ตรงกับความ
ต้องการแก่คนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ขยายผลฯจะต้องดาเนินการให้ชุมชนได้
เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆของโครงการหลวง ตามแนวทางการพัฒนาที่กาหนด โดยขั้นต้นเริ่มจากผู้นาชุมชนหรือ
เกษตรกรที่สนใจ และขยายไปสู่ เกษตรกรส่ว นใหญ่ของชุมชนภายหลัง ทั้งนี้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ทาได้โดยการนาไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้หรือเกษตรกร ที่ประสบความสาเร็จในพื้นที่โครงการ
หลวง และการน านั ก วิ ช าการเข้า ติ ด ตามให้ ค าแนะน าอย่า งสม่ าเสมอ รวมทั้ ง การให้ เ กษตรกรเรีย นรู้ จ าก
ฐานข้อมูลองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบัน ผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์

๒๕
๑.๗ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเป็นความต้องการพื้นฐานของชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่สูง ก่อนพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ การขยายผลโครงการหลวงจึงใช้การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน
เพื่อให้ ชุม ชนมี ความพร้ อ มในการพัฒ นาด้านสั งคม และอนุรัก ษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อมต่อไป
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และเร่งดาเนินการให้เกิดผลสาเร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้ชุมชนเกิดความศรัทธาและความร่วมมือในการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพทาได้ทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร เช่น งานหัตถกรรม และการท่องเที่ยว สาหรับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในภาคการเกษตร ทาได้ดังนี้
๑) การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
(๑) ศึกษาข้อมูล ผลการศึกษาวิเคราะห์ ชุมชน ให้ ทราบว่าการปลู กพืช การเลี้ ยงสั ตว์ หรือ
กิจกรรมใดมีศักยภาพสาหรับชุมชน โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับแผนการใช้ที่ดิน สภาพแวดล้อม แหล่งน้า ทุน
หรือทรัพยากรของชุมชน รวมถึงข้อจากัด อุปสรรค และโอกาสต่างๆ และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่
(๒) ศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดของพืชหรือสัตว์ชนิดที่มีศักยภาพในการผลิตของชุมชน
เช่น ต้นทุน ผลตอบแทน ช่องทางการตลาด การขนส่ง การแข่งขัน และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และมี
โอกาสทางการตลาด
(๓) ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมประเพณีและความพร้อมของชุมชน เช่น ทุน แรงงาน เวลา และ
อื่นๆ และเลือกกิจกรรมการส่งเสริมที่เหมาะสมทั้งต่อพื้นที่ ตลาด และเกษตรกร ทั้งนี้สามารถเลือกกิจกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายได้ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๒) วิธีปฏิบัติในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
(๑) คัดเลือกเกษตรกรผู้นาเพื่อเข้าร่วมการส่งเสริม ในระยะเริ่มต้น และสนับสนุนการจัดตั้งเป็น
กลุ่มอาชีพสาหรับรองรับการส่งเสริม
(๒) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินและขอบเขตพื้นที่ราย
แปลง โดยศึกษาข้อมูลได้จากฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของสถาบัน
(๓) ดาเนิน การให้ เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงในการผลิ ต เช่น อบรมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
(๔) สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรร่ ว มกั น วางแผนการผลิ ต และการตลาด โดยมี ฝ่ า ยตลาดและ
นักวิชาการร่วมให้คาแนะนา
(๕) ส่ งเสริ ม อาชีพตามแนวทางโครงการหลวง และติดตามให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด โดย
ประสานงานให้นักวิชาการเข้าถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการผลิต เพื่อให้เกษตรกรประสบ
ความสาเร็จ โดยเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้นาให้เป็นผู้รู้ และมีบทบาทในการขยายการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพไปสู่เกษตรกรอื่นๆ ให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

๒๖
(๖) สนับ สนุ นการดาเนิน การด้านการตลาดและโลจิสติกส์ แก่เกษตรกร โดยประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาตลาด การพัฒนาโรงรวบรวม
ผลผลิต การวิเคราะห์สารตกค้าง การขนส่งและบรรจุหีบห่อ และการบริหารจัดการกลุ่ม
กำรวิเครำะห์อำชีพที่จะส่งเสริ ม
ศึกษำวิเครำะห์ศกั ยภำพของพื้นที่

กำรศึกษำวิเครำะห์ชุมชน

ศึกษำวิเครำะห์โอกำสทำงกำรตลำด

เลือกอำชีพที่เหมำะสมสำหรับชุมชน
และดำเนินกำรส่ งเสริ ม

ศึกษำวิเครำะห์ควำมพร้อมของ
เกษตรกรและชุมชน

๑.๘ การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกษตรกรประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีการดาเนินงานทีเ่ จ้าหน้าที่ขยายผลฯ จะต้องทราบหรือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การสารวจและจัดทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกิจกรรมที่ทาก่อนการ
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ทราบขอบเขตและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของพื้นที่เป้าหมายว่า
ส่วนใดเป็นป่าที่จะต้องรักษาหรือฟื้นฟู และส่วนใดเป็นพื้นที่เกษตร เพื่อแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินยังแสดงให้ทราบว่าพื้นที่สาหรับทาการเกษตรแต่ละแห่งมีสภาพพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ
หรือคุณสมบัติของดินอย่างไร เหมาะกับการปลูกพืชชนิดใดที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผลผลิตที่ดี
หรือจะต้องมีมาตรการอนุรักดินและน้าอย่างไร
๒) การจัดทาขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกรและการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ร่วมกับชุมชน
และเจ้าหน้ าที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ เพื่อให้ทราบข้อมูลต่างๆ เช่น จานวนพื้นที่ถือครองของเกษตรกร
ตาแหน่ง ขอบเขต และการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีกิจกรรมใด พื้นที่เท่าไร และตรวจสอบว่าเหมาะสมตามแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ และนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมอาชีพที่เหมะสม การวางระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า การประมาณการผลผลิตทางการเกษตร การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การชะ
ล้างพังทลายของดิน หมอกควัน และการใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องจัดทาข้อมูล และเก็บ
รวบรวมในระบบฐานข้อมูลของสถาบันฯ

๒๗
๓) ส่ งเสริ มการปลู กพื ช และสั ตว์โ ดยระบบที่เ ป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม โดยส่ ง เสริม ให้ เกษตรกรการ
เพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และทาการเพาะปลูกโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การปลูกพืชโดยไม่เผาไม่ไถพรวน การปลูกพืชในระบบการ
เพาะปลูกที่ดี การปลูกพืชในโรงเรือน และการใช้ปัจจัยการผลิตชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น
๔) สนับสนุนชุมชน ให้ดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ป้องกันไฟป่า การปลูกและฟื้นฟูป่า การปลูกป่าชาวบ้าน การปลูกหญ้าแฝก การรักษาคุณภาพแหล่งน้า การ
จัดทาฝายชะลอน้าจัดทาหมู่บ้านสะอาด และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน เป็นต้น

สำรวจและจัดทำแผนกำรใช้ที่ดิน
ที่เหมำะสม

สำรวจและจัดทำขอบเขตที่ดินรำย
แปลง และกำรใช้ประโยชน์ปัจจุบนั

ส่งเสริ มกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
โดยชุมชน
ส่งเสริ มกำรเพำะปลูกให้เหมำะสมกับ
แผนกำรใช้ที่ดิน
ส่งเสริ มกำรเพำะปลูกโดยระบบที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ส่งเสริ มกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
โดยชุมชน

๑.๙ การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เน้น ให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจะต้องดาเนินการ ดังนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดทาแผนชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและ
ผลั กดันให้ เกิดกระบวนการขับ เคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหน่วยราชการ
๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสนับสนุนให้พัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกร
เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเตรียมสหกรณ์ และสหกรณ์ เป็นต้น
๓) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เสริมสร้าง
จิตสานึกในการรักความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน กิจกรรมวันสาคัญของชาติ และกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๔) ส่งเสริมให้ชุมชนดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เช่น การจัดทาบัญชีครัวเรือน การส่งเสริม
การออม การส่งเสริมกิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด และชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น

๒๘
๒. การบริหารจัดการภายในโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ขยาย
ผลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโครงการขยายผลโครงการหลวง
๑) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโครงการขยายผลด้านอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน
รวมทั้งมีความเป็นระบบระเบียบ สะอาด และสวยงาม โดยอาคารสถานที่ทจี่ าเป็น คือ
(๑) อาคารสานักงานและห้องประชุม สาหรับการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และจัดการเรียนรู้
(๒) เรือนเพาะชาสาหรับผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อสนับสนุนแก่ชุมชนและเกษตรกร
(๓) แปลงเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องกับตามความต้องการของชุมชน
(๔) โรงรวบรวมและคัดบรรจุผลผลิตที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร
(๕) อาคารและสถานที่อื่นๆ เช่น ห้องวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต
๒) พัฒ นาศูน ย์ ให้ มีความพร้ อมระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับให้ บริการแก่ชุมชน โดยจัดให้ มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ และข้อ มูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้ง่าย
เช่น ข้อมูล พื้น ฐานของชุมชน องค์ความรู้ ของโครงการหลวงและสถาบัน และข้อมูล ข่าวสารทางการตลาด
นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีสื่อเผยแพร่ต่างๆ รวมทั้งแผนที่จาลองแสดงลักษณะพื้นที่และขอบเขตที่ดินรายแปลง
ของเกษตรกร
๒.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของโครงการขยายผลโครงการหลวง
ที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในคณะทางานขยายผลโครงการ
หลวง โดยประกอบด้วยแผนในระดับต่างๆ ดังนี้
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจาปีระดับพื้นที่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณา
การแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในคณะทางานฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจาปีระดับจังหวัด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณา
การประจาปีของทุกหน่วยงานในคณะทางานฯ พื้นที่ของโครงการขยายผลโครงการหลวงทุกแห่งใน
เขตจังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม
๓) จั ดทาแผนปฏิบัติการแบบบูร ณาการประจาปี ในระดับลุ่ มน้า และระดับ ศูนย์กลางการพัฒ นา
(Growth Pole) เพื่อใช้สาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันในการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้า
๔) จัดทาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจาปีระดับหมู่บ้าน โดยนาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ประจาปีระดับพื้นที่ มาจัดทาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจาปีระดับหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความโปร่งใส และความพึงพอใจในการดาเนินงานของ
สถาบัน

๒๙
๒.๓ การจัดประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง
การดาเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง บริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง และผู้แทนสถาบันทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะทางาน เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ จึงมีหน้าทีป่ ระสานงานและจัดประชุมคณะทางาน ดังนี้
๑) การประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงระดั บจังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จั งหวัดท าหน้ าที่เ ป็ น ประธาน หน่ ว ยงานราชการระดั บจัง หวัด องค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด องค์ก รเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน เป็นคณะทางาน และผู้แทนสถาบันเป็นคณะทางานและเลขานุการ กาหนดจัด
ประชุมปีละ ๑ ครั้ง
๒) การประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอาเภอ มีนายอาเภอทาหน้าที่เป็น
ประธานคณะทางาน หน่วยราชการระดับอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน เป็นคณะทางาน และผู้จัดการลุ่มน้าของเป็นคณะทางานและเลขานุการ กาหนดจัดประชุมปีละ ๓
ครั้ง คือ
(๑) การประชุมคณะทางานฯระดั บอาเภอ ครั้ง ที่ ๑ มี ว าระที ส าคัญ คือ การชี้แจ้ง แผนปฏิ บัติการ
ประจาปีของหน่วงงานต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพื้นที่ และการนาแผนชุมชนไปสู่การตั้งงบประมาณ
(๒) การประชุมคณะทางานฯระดับอาเภอ ครั้งที่ ๒ เมื่อดาเนินงานได้ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ มี
วาระที่สาคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค์ของผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ของหน่วงงานต่างๆ
(๓) การประชุมคณะทางานฯระดับอาเภอ ครั้งที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ มีวาระที่สาคัญ คือ
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วงงานต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพื้นที่ในขอบเขต
ของอาเภอ
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทาข้อมูล
เพื่อให้สถาบันฯได้ทราบผลการปฏิบัติงาน และสามารถสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ
จึงมีหน้าทีร่ ายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทาข้อมูล ดังนี้
๓.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของโครงการ
(๑) การรายงานผลการดาเนินงานรายกิจกรรม
รายงานผลการดาเนิ นกิจกรรมแต่ล ะกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการ
ประชุมคณะทางาน เป็นต้น โดยจัดทารายงานเสนอต่อสถาบัน ภายใน ๑๕ วัน โดยแสดงผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะต่างๆ

๓๐
(๒) การรายงานแผนการปฏิบัติงานประจาเดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจาเดือนต่อไป ของแผนปฏิบัติการประจาปีของโครงการ โดยบันทึก
ข้อมูลในแบบรายงานที่กาหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน โดยแสดงข้อมูล
กิจกรรมที่จะดาเนินการ สถานที่ ระยะเวลา และจานวนเงินงบประมาณที่จะใช้
(๓) การรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานที่กาหนด
ในระบบสารสนเทศของสถาบัน เดือนละ ๒ ครัง้ ภายในวันที่ ๑๒ และ ๒๕ ของเดือน ประกอบด้วยข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในเดือนปัจจุบัน และข้อมูลสะสมจนถึงเดือนปัจจุบัน และรายงานผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ของการดาเนินงาน เช่น ผลการส่งเสริม ผลผลิต
ต้นทุนและรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการส่งเสริม ต่อผู้จัดการลุ่มน้า เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจาเดือนของ
สานักพัฒนาทุกเดือน
(๔) การงานผลการดาเนินงานประจาปี
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยรายงานผลการ
ดาเนิน ตามแบบรายงานที่กาหนด พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ของการดาเนินงาน เช่น ผลการ
ส่งเสริม ผลผลิตต้นทุนและรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการส่งเสริม
๒) การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.
รายงานผลการด าเนิ น งานตามตามตั ว ชี้ วั ด ของ ก.พ.ร. ที่ โ ครงการขยายผลโครงการหลวงนั้ น ๆ
รับผิดชอบ เช่น ผลการนาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส่งให้ผู่รับผิดชอบตัวชี้วัด ทุกวันที่
๒๕ ของเดือน และรายไตรมาส ตามแบบรายงานที่กาหนด พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ
๓) รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสานักงบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ สานักงบประมาณ ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลการนาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
เป็นต้น ตามแบบรายงานกาหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๔) การรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ
(๑) รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส โดยติดตาม และรวบรวมผลการดาเนินงานของทุก
หน่ วยงานผ่านการประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอาเภอ และรายงานตามแบบ
รายงานที่กาหนดผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และรายไตรมาส
(๒) รายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี เมื่อสิ้ นสุ ดปีงบประมาณ โดยติดตาม รวบรวม และ
รายงานผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กาหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน

๓๑
๕) รายงานผลการปฏิบัติงานนาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์
รายงานสรุปผลการนากิจกรรมจากแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้แก่ จานวนกิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการ
เอง และจานวนกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
แบบรายงานที่กาหนดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๓.๒ การจัดทาข้อมูลของโครงการขยายผลโครงการหลวง
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ มีหน้าที่ติดตาม จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่สาคัญต่อการดาเนินงาน เพื่อให้
สถาบันใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
๑) บันทึกข้อมูลการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ได้แก่ ทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการผลิต แผนการ
ผลิตและการตลาด โดยแสดงชนิดของกิจกรรมที่จะส่งเสริม ปริมาณการผลิต ระยะเวลา ปริมาณผลผลิตและ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และตลาดที่จะรองรับ โดยจัดทาแผนรายปี พร้อมกับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ในเดือนกรกฎาคม จัดทาแผนรายไตรมาส ล่วงหน้า ๓ เดือน และแผนรายเดือนล่วงหน้า ๑ เดือน โดยจัดทาแยก
เป็นรายหมู่บ้าน และรวบรวมเป็นรายพื้นที่ รายลุ่มน้า จากนั้นเสนอให้คณะทางานประสานงานการผลิตและ
การตลาดพิจารณา ตามแบบรายงานที่กาหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน
๒) ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการผลิต ได้แก่ จานวน
เกษตรกร พื้น ที่ผ ลิ ต ปริ มาณผลผลิ ต ที่ได้ และข้อมูล ด้านการตลาด ได้แก่ ปริม าณและมูล ค่าของผลผลิ ตที่
จาหน่ายได้และบริโภคในครัวเรือน ราคาผลผลิต ตลาดที่จาหน่าย และคุณภาพผลผลิต รวมทั้งต้นทุนการผลิต
โดยรายงานตามแบบรายงานที่กาหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
๓) บันทึกข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการในพื้นที่ เช่น พื้นที่ส่งเสริมปลูกพืช พื้นที่ ทากิจกรรม
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ และตาแหน่ง เก็บวิเคราะห์ดินและน้า เป็นต้น ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ของสถาบัน ทุกครั้งที่ดาเนินกิจกรรม
๔) ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เช่น จานวนประชากร รายได้ หนี้สิน และ
อื่ น ๆ โดยจั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในแบบรายงานที่ ก าหนด ผ่ า นระบบสารสนเทศของสถาบั น เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ หรือทุกครั้งที่ข้อมูลหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
๕) จัดทาและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้นา หรือผู้รู้ในสาขาต่างๆ รวมทั้งแปลงเรียนรู้ในพื้นที่

บทที่ ๕
การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจาเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการเก็บบันทึก
ข้อมูลต่างๆสาหรับเป็นฐานข้อมูล ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจึงต้องเรียนรู้ ระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง โดยมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ คือ
๑.๑ ฐานข้อมูลสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูล ด้านต่างๆของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ทั้งด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
๑) ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพพื้นที่ ความสูง ความลาดชัน ตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ แหล่งน้า ลักษณะพื้นที่ ลักษณะดิน และอื่นๆ
๒) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของชุมชน เผ่า จานวนประชากร อายุ
การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี ผู้นาชุมชน การประกอบอาชีพ รายได้ หนี้สิน แผนชุมชน ปัญหา แนวทางการ
พัฒนา และอื่นๆ
๑.๒ ฐานข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้ต่างๆในการพัฒนาพื้นที่สูงของ
โครงการหลวง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น องค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ องค์
ความรู้ ในการเพาะปลู กที่ เป็ น มิ ตรต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ค วามรู้ ในการอนุ รัก ษ์ดิ นและน้า องค์ค วามรู้ ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานพัฒนาพื้นที่สูง
๑.๓ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาผลผลิต
เป็ น ฐานข้ อมู ล ที่ป ระกอบด้ ว ย ข้อ มูล แสดงแหล่ ง ผลิ ต พื ช และสั ตว์ ช นิด ต่า งๆในพื้น ที่ข ยายผล
โครงการหลวง พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการผลิต จานวนเกษตรกร ปริมาณผลผลิต สถิติผลผลิตและราคาที่ผ่าน
มา และราคาในปัจจุบัน
๑.๔ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย แผนที่การใช้ที่ดินของโครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ แผนที่
แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตที่ดินราย
แปลงของเกษตรกร และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เช่น ป่าชุมชน แนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ปลูก
แฝก ตาแหน่งของฝายชะลอน้า เป็นต้น
๑.๕ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานแบบบูรณาการขอบหน่วยงาน
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆที่ดาเนินการในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงแต่ละแห่ง ทั้งกิจกรรม งบประมาณ และสถานที่ดาเนินการ

๓๓
๑.๖ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพภูมิอากาศ
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของโครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ
ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน และความเร็วลม โดยแสดงข้อมูลที่จัดเก็บและรายงานผลได้เป็นรายชั่วโมง และมี
สถิติข้อมูลย้อนหลังได้ ๔ ปี (เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓)
๑.๗ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลที่สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการประจาปี
รายงานผลการดาเนินงาน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระเบียบและประกาศต่างๆของสถาบัน เป็นต้น
๒. การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง ดังนี้
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
๑) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการส่งเสริมและการตลาด
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐาน สภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้ การผลิตและ
การตลาด มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ ประชาชน และ
ความต้องการของตลาด
๒) การวางแผนการผลิตและการตลาด
เจ้ าหน้ าที่ขยายผลฯ สามารถน าฐานข้ อมูล ด้ านแผนที่การใช้ที่ดิ นและขอบเขตที่ดินรายแปลงของ
เกษตรกร ฐานข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ ฐานข้อมูลด้านตลาดและราคา มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ
๓) การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถนาฐานข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้ของตนเอง และใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยแก่เกษตรกร
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์และวางแผนดาเนินกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การวางแผนจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า การฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การปลูกแฝก และการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
เจ้าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์และวางแผนดาเนินกิจกรรมด้าน
พัฒนาสังคมและชุมชนได้ เช่น การจัดทาแผนชุมชน การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของชุ มชน โดยใช้ข้ อมู ล จากฐานข้ อมู ล สารสนเทศพื้ น ฐานของชุม ชนในพื้น ที่ข ยายผลโครงการหลวง และ
ฐานข้อมูลอื่น

๓๔
๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิบริหารจัดการงานพัฒนา
เจ้ าหน้าที่ขยายผลฯ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศด้านการบริห ารจัดการ ในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆที่สถาบันกาหนด เช่น การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน ผลตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสานักงบประมาณ การรายงานผลการ
ปฏิบั ติงานเชิงบู ร ณาการของหน่ วยงานต่างๆ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการส่ งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
ตลอดจนใช้ ข้อ มูล จากฐานข้อ มูล ในการวิเ คราะห์ ปรับปรุง และวางแผนการด าเนิ นงานในด้ านต่างๆ เช่ น
แผนการจัดกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
๓. การจัดการองค์ความรู้จากงานพัฒนาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงานพัฒนาต่างๆ เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคน จึงมีการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นอยู่เสมอ เช่น พันธุ์พืช เทคโนโลยี และวิธีการทางาน จากการประยุกต์ใช้และภูมิปัญญาของ
เกษตรกร ซึ่งเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง มีส่วนสาคัญในการจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นเพื่อในสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ และนาข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของสถาบัน
เพื่อให้เกิดการบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดต่อไป

บทที่ ๖
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
การดาเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวง ใช้แนวทางโครงการหลวงคือการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนแม่บท
โครงการขยายผลโครงการหลวงเป็นกรอบในการดาเนินงาน และมีคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง
ทาหน้าที่เป็นองค์กรในการบริหารจัดการ
โดยผู้แทนของสถาบันทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงจึงมีหน้าทีป่ ฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การพัฒนาเชิงบูรณา
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑ แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง
การดาเนินงานพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มี แผนแม่บทโครงการขยายผล
โครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เป็นกรอบและแนวทางการดาเนินงานของบหน่วยงานใน
คณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนและตลาดเสรี มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร และผลิ ตภัณฑ์ต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ มี
ศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการวิจัยฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอาชี พและสร้ างความเข้ม แข็ง ของชุ มชน เน้ นการพั ฒ นาการผลิ ต ทาง
การเกษตร สินค้าเกษตรและอาหาร ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยอาศัยฐานความรู้ โครงการหลวงผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเอง โดยมีการร่วมบูรณาการ ระหว่างชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการกาหนดแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่ลาดชัน การลดการใช้สารเคมี และการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การสื่อสาร และการตลาด เน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และระบบการสื่อสาร ระหว่างชุมชนเล็ก และชุมชนเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน การตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายโอกาสของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๕) ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐาน มุ่ง เน้น การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานที่จาเป็นต่ อการ
ดารงชีวิต และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบารุงรักษา โดยเฉพาะการปรับปรุง ถนน ระบบไฟฟ้า
และพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก และระบบน้าบาดาล สาหรับการอุปโภคบริโภค
๖) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการปรับระดับโครงการขยายผลโครงการ
หลวงให้เป็นกลไก ขยายการเรียนรู้ของชุมชน และการพัฒนาในระดับลุ่มน้า รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้า

๓๖
๒ คณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง
คณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นองค์กรบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ให้เป็นไปตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่ง
คณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง ประกอบด้วย ๒ ระดับ คือ
๑) คณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เป็นประธาน มีหน่วยราชการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่ วนตาบล ชุมชน เป็นคณะทางาน และมีผู้แทน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นคณะทางานและเลขานุการ
๒) คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดั บ อ าเภอ มี น ายอ าเภอที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น
ประธาน มีหน่วยราชการระดับอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล ชุมชน เป็นคณะทางาน และมีผู้จัดการลุ่มน้าที่
เกี่ยวข้องของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นคณะทางานและเลขานุการ
๓ การจัดประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวง
การดาเนิ น งานพัฒ นาของโครงการขยายผลโครงการหลวงพื้ นที่ ต่ า งๆ บริห ารจัด การโดยมี
คณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง เจ้าหน้าที่ขยายผลจึงมี
หน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการตามเป้าหมายที่กาหนด คือ
๑) การประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับจังหวัด มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดทาหน้าที่เป็นประธาน หน่วยงานราชการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน เป็นคณะทางาน และผู้แทนสถาบันเป็นคณะทางานและเลขานุการ กาหนดจัด
ประชุมปีละ ๑ ครั้ง ในไตรมาสที่ ๑ โดยมีวาระที่สาคัญ คือ การชี้ แจงแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
ต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพื้นที่ในเขตจังหวัด และการบูรณาการการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานต่างๆ
๒) การประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอาเภอ มีนายอาเภอทาหน้าที่
เป็นประธาน หน่วยราชการระดับอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ชุมชน เป็นคณะทางาน และผู้จัดการลุ่มน้าของเป็นคณะทางานและเลขานุการ กาหนดจัดประชุมปีละ ๓ ครั้ง
(๑) การประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอาเภอ ครั้งที่ ๑ ในไตรมาสที่
๑ โดยมีวาระที่สาคัญ คือ การชี้แจงแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการขยายผลแต่ละพื้นที่
และการนาแผนชุมชนไปสู่การตั้งงบประมาณ
(๒) การประชุ ม คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดั บ อ าเภอ ครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ
ดาเนินงานพัฒนาได้ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ โดยมีวาระที่สาคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า และ
ปัญหาอุปสรรค์ของผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานต่างๆ
(๓) การประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอาเภอ ครั้งที่ ๓ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ โดยมีวาระที่สาคัญ คือ สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานต่างๆ ใน
โครงการขยายผลแต่ละพื้นที่ในขอบเขตของอาเภอ

๓๗
๔ การจัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
แผนปฏิบั ติการเชิง บู ร ณาการของโครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นเครื่องมือ ส าหรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาของหน่วยงานต่างๆในคณะทางานขยายผลโครงการหลวง โดยประกอบด้วยแผนในระดับต่างๆ
ดังนี้
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปีระดับพื้นที่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
บู ร ณาการแผนปฏิบั ติการของทุ กหน่ ว ยงานในคณะทางาน เป็นแผนปฏิบัติก ารเชิงบูรณาการประจาปีของ
โครงการขยายผลโครงการหลวงระดับพื้นที่ ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปีระดับจังหวัด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
บาณาการแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปีระดับพื้นที่ ของโครงการขยายผลโครงการหลวงทุกพื้นที่ เป็น
แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปีระดับจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ
๓) จัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปีระดับหมู่บ้าน โดยนาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณา
การประจาปีระดับพื้นที่ แยกออกเป็นแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปีระดับหมู่บ้าน เพื่อให้คณะกรรมการ
ชุมชนมีส่ว นร่ วมในการบริ หาร ซึ่งเป็น การสร้างความโปร่งใส และเพิ่มความพึงพอใจในการดาเนินงานของ
สถาบัน
๕ การรายงานผลการพัฒนาเชิงบูรณาการ
เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จะต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปี เพื่อให้ สถาบันฯทราบ และสรุปเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ
และประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีการรายงาน ดังนี้
๑) รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน โดยการติดตามผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
และรายงานให้สถาบันฯทราบ ตามแบบรายงานที่กาหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน ทุกวันที่ ๒๕ ของทุก
เดือน
๒) รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส โดยติดตามและรวบรวมรายงานผลการดาเนินงาน
ของทุกหน่วยงานผ่านการประชุมคณะทางานโครงการขยายผลโครงการหลวงระดับอาเภอ และรายงานให้
สถาบันฯทราบ ตามแบบรายงานที่กาหนด ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน เมื่อสิ้นสุดไตรมาส
๒) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี โดยติดตามและรวบรวมรายงานผลการดาเนินงานของทุก
หน่วยงาน สรุปและรายงานให้สถาบันฯทราบ ตามแบบรายงานที่กาหนด เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ภาคผนวก

ภาคผนวก
ปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.

การจัดทา
แผนชุมชน

๑. จัดเวทีชุมชนเพื่อปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อเสนอ
ของบประมาณ ในปีงบประมาณต่อไป
๒. เสนอแผนชุมชนเพื่อของบประมาณจาก
หน่วยงานราชการ
๓. เสนอแผนชุมชนเพื่อของบประมาณจาก อบต.
๔. รายงานสรุปกิจกรรมทีไ่ ด้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงาน และ อบต. ในปีงบประมาณต่อไป
๕. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน
รายไตรมาส
๖. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน
ประจาปี
การจัด
๑. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนจากแผน
ทาคาขอตั้ง ชุมชน
งบประมาณ ๒. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณของโครงการ
ประจาปี
ขยายผลรายพื้นที่ และรายลุ่มน้า
และ
๓. สานักพัฒนาวิเคราะห์คาของบประมาณและ
แผนปฏิบัติ เสนอสถาบันฯ
การ
๔. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมายเหตุ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

x
x
x
x
x

x

x

x
x

ผ่านการประชุมคณะทางานโครงการขยายผล
โครงการหลวงระดับอาเภอ
ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

x
ผ่านการประชุมโครงการขยายผลโครงการ
หลวงในพื้นที่ลุ่มน้า
ผ่านการประชุมสานักพัฒนา

x
x
x

กิจกรรม

การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.

การพัฒนา
เชิงบูรณา
การกับ
หน่วยงาน

การจัดทา
แผนการ
ผลิตและ
แผนการ
ตลาด

๑. จัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ระดับจังหวัด
๓. รับรองแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ระดับพืน้ ที่
๔. จัดทาแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ระดับหมูบ่ ้าน
๕. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชิงบูรณาการ รายไตรมาส
๖. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชิงบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
๑. จัดทาแผนการผลิตและแผนการตลาด รายปี

๒. จัดทาแผนการผลิตและแผนการตลาด ราย
ไตรมาส
๓. จัดทาแผนการผลิตและแผนการตลาด ราย
เดือนและรายสัปดาห์
การส่งเสริม ๑. รายงานผลการส่งเสริมอาชีพ รายเดือน
อาชีพ
๒. รายงานผลการส่งเสริมอาชีพ รายไตรมาส
๓. รายงานผลการส่งเสริมอาชีพ ประจาปี

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมายเหตุ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

x

การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานระดับกรม

x

การประชุมคณะทางานโครงการขยายผล
โครงการหลวงระดับจังหวัด
การประชุมคณะทางานโครงการขยายผล
โครงการหลวงระดับอาเภอ
การประชุมกรรมการชุมชน

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x
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x
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x

x

x x x x x x x x x

x

x

x

x
x

ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน พร้อมกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

กิจกรรม

การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.

การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

การ
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน

๑. จัดทาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาปี

x

๒. รายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายเดือน

x

๓. รายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีรายไตร
มาสและการนาไปใช้ประโยชน์
๑. จัดทาแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาเดือน
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาเดือน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ประจาเดือน และไตรมาส
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามตัวชี้วัด
ประจาปี
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามตัวชี้วัดสานัก
งบประมาณ ประจาเดือน
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามตัวชี้วัดสานัก
งบประมาณ ประจาปี

พ.ย.

x

ธ.ค.

x
x

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมายเหตุ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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x

x x x x x x x x x
x

ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนที่ผ่านมา
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

กิจกรรม
การจัดทา
ข้อมูล

การดาเนินงาน
๑. จัดทาข้อมูลการส่งเสริมอาชีพแก่

เกษตรกร
๒. จัดทาข้อมูลผลการส่งเสริมอาชีพแก่

เกษตรกร
๓. จัดทาข้อมูลข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่

ดาเนินการในพื้นที่
๔. ปรับปรุงข้อมูลข้อมูลพื้นฐานของทุก
ชุมชน
๕. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้นา
หรือผู้รู้ในสาขาต่างๆ รวมทั้งแปลงเรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินงาน
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมายเหตุ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

x

x

x

x x x x x x x x x

x

x

x

x x x x x x x x x

x

x

x

x x x x x x x x x
x
x

ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันมี่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันมี่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ตามแบบรายงาน ในระบบสารสนเทศของ
สถาบัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

