
การประชุม
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพฒันาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 

คร ัง้ที ่1/2562

วนัพธุ ที ่5 มถินุายน 2562 เวลา 09.00–15.00 น.
ณ หอ้งประชุมทพิยพ์มิาน ช ัน้ 2 โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนดว์วิ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่



ระเบยีบวาระการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ คร ัง้ที ่1/2562

ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ

โครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ คร ัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2561

ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งเสนอเพือ่ทราบ

3.1 มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่12 มนีาคม 2562 เห็นชอบผลการประชมุคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง ครัง้ที ่1/2561 

3.2 รายงานผลการด าเนนิงานของหน่วยงานรว่มบรูณาการปี พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวงในพืน้ทีจั่งหวัดเชยีงใหม ่(น าเสนอโดยวดีทีัศน)์

3.3 รายงานผลการด าเนนิงานสะสมปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2) โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวงในพืน้ทีจั่งหวัดเชยีงใหม่

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

4.1 แนวทางการปฏบิตังิานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 

4.2 การด าเนนิงานในระยะตอ่ไป การแกปั้ญหาและความตอ้งการของชมุชนในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงในพืน้ทีจั่งหวัดเชยีงใหม่

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี



เรือ่งที ่1.1 ประกาศจังหวดัเชยีงใหม ่เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่ 
ลงวนัที ่28 ธนัวาคม 2561 (เอกสารแนบ 1)

เรือ่งที ่1.2 ประกาศจังหวดัเชยีงใหม ่เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างานระดบัอ าเภอ
โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่
ลงวนัที ่28 ธนัวาคม 2561 (เอกสารแนบ 2)

ระเบยีบวาระที ่1 เร ือ่งประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ



ฝ่ายเลขานุการ ไดส้ง่รายงานการประชมุคณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒนาพืน้ทีสู่ง
แบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ให ้
กรรมการทกุทา่นไดรั้บทราบแลว้ เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2562

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการพฒันา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 
คร ัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2561



ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เร ือ่งที่ 3.1 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 เห็นชอบผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง คร ัง้ที ่1/2561

1. เรือ่งเดมิ

การประชมุคณะกรรมการประสานงานโครงการหลวง (กปส.) ครัง้ที ่1/2561 
เมือ่วันที ่21 พฤศจกิายน 2561 ณ ส านักงานทรัพยส์นิพระมหากษัตรยิ์

นายศภุชยั เอีย่มสวุรรณผูว้า่ราชการจังหวัดเชยีงใหม ่เขา้รว่มการประชมุ กปส.

• นายจรัลธาดา กรรณสตู องคมนตรแีละประธานมลูนธิโิครงการหลวง เป็นทีป่รกึษา
คณะกรรมการ 

• พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ี เป็นประธาน
• ผูแ้ทนจากหน่วยงานรว่มบรูณาการ  เป็นคณะกรรมการ 
• ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
• สถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ



ไดเ้สนอวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการขับเคลือ่นการด าเนนิงานในพืน้ที่
ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ดงันี้

ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เร ือ่งที่ 3.1 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 เห็นชอบผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง คร ัง้ที ่1/2561

ปรับองคป์ระกอบคณะท างานสนับสนุนศนูย์
พัฒนาโครงการหลวง
เพือ่ใหก้ารบรูณาการงานของหน่วยงานตา่งๆ

ในการสนับสนุนงานโครงการหลวงในพืน้ทีเ่ป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ขบัเคลือ่นการปฏบิตัขิอง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

จงึปรับองคป์ระกอบคณะท างานสนับสนุนศนูย์
พัฒนาโครงการหลวงโดยให ้
• นายอ าเภอ เป็นประธานคณะท างาน 
• หวัหนา้ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง เป็น

คณะท างานและเลขานุการ 
• จนท.สวพส. เป็นคณะท างานและ

ผูช้ว่ยเลขานุการ 

1
ปรับแผนแมบ่ทศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง และ
แผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

2

2.1 ปรับแผนแมบ่ทศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) 
• เพิม่พืน้ทีศ่นูยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอเป็นศนูยฯ์ 
ล าดบัที ่39 

• ปรับเพิม่หน่วยงานเพิม่เตมิ จ านวน 2 หน่วยงาน ไดแ้ก ่
กรมทางหลวง และ กสทช. และพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ
แผนการด าเนนิงานและกรอบงบประมาณทีท่ัง้สอง
หน่วยงานจะสนับสนุนศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงในระยะ
ตอ่ไปตามทีเ่สนอ

• การปรับแผนของกรมทางหลวงชนบท ส าหรับด าเนนิงาน
ปรับปรงุถนนในพืน้ทีโ่ครงการหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564 จ านวน 33 สาย ภายใตก้รอบงบประมาณ 
จ านวน1,593.180 ลา้นบาท



ไดเ้สนอวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการขับเคลือ่นการด าเนนิงานในพืน้ที่
ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ดงันี ้(ตอ่)

ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เร ือ่งที่ 3.1 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 เห็นชอบผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง คร ัง้ที ่1/2561

ปรับแผนแมบ่ทศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง และแผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (ตอ่)2

2.2  การปรับแผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยเพิม่พืน้ที่
โครงการพัฒนาพืน้ทีแ่บบโครงการหลวง 4 พืน้ที ่ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
2. โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงผาผึง้-ศรคีรีรัีกษ์ อ.วงัเจา้ จ.ตาก
3. โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหว้ยน ้าขาว อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์
4. โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหว้ยกา้งปลา อ.แมจั่น จ.เชยีงราย



ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เร ือ่งที่ 3.1 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 เห็นชอบผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง คร ัง้ที ่1/2561

2. ขอ้เท็จจรงิ คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบผลการประชมุคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 
ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันที ่12 มนีาคม 2562

ปรับองคป์ระกอบคณะท างานสนับสนุนศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวง

(1.1) มอบใหผู้ว้า่ราชการจังหวัด 6 จังหวัด ประกอบดว้ย เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพนู แมฮ่อ่งสอน พะเยา 
และตาก ซึง่มพีืน้ทีโ่ครงการหลวงตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีค่วามรับผดิชอบ สัง่การมอบหมายใหน้ายอ าเภอทีจ่ะ
ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นประธานคณะท างานฯ ใหด้ าเนนิงานสนับสนุนงานโครงการหลวงอยา่งเต็มที่ และเป็นไป
ตามประสงคท์ีโ่ครงการหลวง และหน่วยงานตา่งๆ ไดว้างแผนไว ้

1

รับทราบและเห็นชอบผลการประชมุคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครัง้ที ่1/2561 
เมือ่วันที ่21 พฤศจกิายน 2562 โดยมปีระเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง ดงันี้

(1.2) เห็นชอบการปรับองคป์ระกอบคณะท างานสนับสนุนศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง และมอบใหฝ่้าย
เลขานุการเสนอใหน้ายกรัฐมนตรลีงนามค าสัง่แตง่ตัง้ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ตามทีเ่สนอ



เห็นชอบในหลกัการการปรับแผนแมบ่ทฯ

เห็นชอบในหลกัการการปรับแผนแมบ่ทศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 2

ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เร ือ่งที่ 3.1 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 เห็นชอบผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง คร ัง้ที ่1/2561

2. ขอ้เท็จจรงิ (ตอ่)

ขยายระยะเวลาของแผนแมบ่ทฯ

ใหข้ยายระยะเวลาของแผนแมบ่ทศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง และแผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวง จากเดมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เป็นระยะ 6 ปี (พ.ศ.2560-2565) ภายใต ้
กรอบงบประมาณเดมิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลาตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

3



ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เร ือ่งที่ 3.1 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 เห็นชอบผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง คร ัง้ที ่1/2561

ขอ้เสนอเพือ่โปรดทราบ

เพือ่โปรดทราบ

มตทิีป่ระชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เรือ่งที่ 3.2 รายงานผลการด าเนนิงานของหนว่ยงานรว่มบรูณาการปี พ.ศ. 2561
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่
(น าเสนอโดยวดีทีศัน)์

ขอ้เสนอเพือ่โปรดทราบ

เพือ่โปรดทราบ

มตทิีป่ระชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

เรือ่งที่ 3.3 รายงานผลการด าเนนิงานสะสม (ไตรมาสที ่1 - ไตรมาสที ่2) 
ปี พ.ศ. 2562 โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

ขอ้เสนอเพือ่โปรดทราบ

เพือ่โปรดทราบ

มตทิีป่ระชุม



โดย

นายเดชธพล กลอ่มจอหอ

ผูจ้ดัการโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

เร ือ่งที ่3.3 รายงานผลการด าเนนิงานสะสม 
(ไตรมาสที ่1 - ไตรมาสที ่2) ปี พ.ศ. 2562
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่



งบประมาณบรูณาการแผนปฏบิตักิารโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง ประจ าปี พ.ศ. 2562

หนว่ยงาน
งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 

ปี พ.ศ. 2562 (บาท)

1 สถาบนัวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) 40,253,460

2 กรมชลประทาน 16,315,000

3 กรมพัฒนาทีด่นิ -

4 กรมปศสุตัว์ 389,700

5 กรมประมง 430,700

6 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 69,000

7 กรมสง่เสรมิการเกษตร 142,000

8 กรมการขา้ว 370,000

9 กรมหมอ่นไหม 18,500

10 กรมวชิาการเกษตร -

11 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพันธุพ์ชื 699,400

12 กรมป่าไม ้ -

13 กรมทรัพยากรน ้า -

14 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 50,000

15 กรมการพัฒนาชมุชน -

16 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค -

17 กระทรวงสาธารณสขุ -

18 กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร 450,000

19 ส านักงาน กศน. -

20 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี -

รวม 59,187,760



พื้นที่ด ำเนินงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สงู (องค์กำรมหำชน)

พืน้ที่
ตาราง
กโิลเมตร

ไร่ แห่ง หมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร

จังหวดัเชียงใหม่ 20,107  12,566,911 2,066 1,735,762 

พืน้ที่ด าเนินงานของสถาบัน
(ร้อยละ 7.28) กลุ่มบ้ำน

ชุมชนบนพืน้ที่สูง 17,239 10,774,116 1,432 57,557 230,184 

โครงการหลวง  (27 แห่ง) 2,425 1,515,869 27
358 11,471 47,786

โครงการพฒันาพืน้ที่สูงฯ
(11แห่ง) 1,464 915,002 11 82 10,039 

36,037 

โครงการพฒันาพืน้ที่สูงฯ
เพ่ือแก้ปัญหาพืน้ที่ปลูกฝ่ิน
อย่างยัง่ยืน (9แห่ง)

1,940 1,212,374 9 102 3,644 16,268

โครงการรักษ์น า้ฯ (2แห่ง) 392 245,039 2 13 2,450 12,208

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ/
กลุ่มบ้านเยีย่มเยยีน (134 แห่ง) - - - 134 5,488 22,676



ผลการด าเนนิงาน
จ าแนกตามรายยทุธศาสตร์



1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอาชพี
บนฐานความรู ้



(1)ศกึษาวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ผลติพชืและสตัว ์จ านวน 28 โครงการ 
(2)ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี
จากผลการวจิยั แกเ่กษตรกร 27 ครัง้ 449 ราย

(3)สง่เสรมิการปลกูพชืหลายชนดิและ
ปลกูพชืเพือ่หมนุเวยีน 
⦁ สง่เสรมิการปลกูไมผ้ลไมย้นืตน้เมอืงหนาว
10 กลุม่ 588 ไร ่299 ราย 22 โรงเรอืน 

⦁ สง่เสรมิการปลกูผักเมอืงหนาว 
7 กลุม่ 140 ไร ่ 99 ราย 33 โรงเรอืน 

⦁ สง่เสรมิการปลกูไมด้อกเมอืงหนาว 
6 กลุม่ 6 ไร ่ 38 ราย 19 โรงเรอืน

การวจิยัและพฒันาอาชพีภาคการเกษตรโดยผลติพชืและสตัว ์
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม



การพฒันาคณุภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั

1) การรณรงคเ์พือ่ลดใชส้ารเคมบีนพืน้ทีส่งู
และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนมลพษิในสิง่แวดลอ้ม 

2) การสนบัสนนุการผลติพชืทีม่คีณุภาพและ
ไดม้าตรฐานอาหารปลอดภยัเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

• ถา่ยทอดความรูก้ารใชส้ารเคมอียา่งถกูตอ้ง จ านวน 23 ครัง้ 1,449 คน 
• วเิคราะหห์าสารพษิตกคา้งในเลอืดของเกษตรกร 675 คน 
• สนับสนุนกจิกรรมการก าจัดขยะพษิ 8 แหง่

• ถา่ยทอดความรูก้ารพัฒนาคณุภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย 290 คน 
• ขอรับรองแหลง่ผลติพชื 11 พืน้ที่
• ตรวจประเมนิภายในแหลง่ผลติ 16 พืน้ที ่
• ถา่ยทอดความรูก้ารวเิคราะหส์ารตกคา้งในผลผลติ 173 คน



1) ถา่ยทอดความรูแ้กเ่กษตรกรผา่นระบบเครอืขา่ยเกษตรกร 
⦁ จัดศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาองคค์วามรูแ้ละทักษะใหม ่135 คน 
⦁ พัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงใหเ้ป็นศนูยเ์รยีนรู ้
⦁ ของชมุชนบนพืน้ทีส่งู จ านวน 3 แหง่ 

2) สง่เสรมิการเลีย้งสตัวภ์ายใตร้ะบบมาตรฐานฟารม์ขนาดเล็ก 
⦁ สรา้งฟารม์สาธติการเลีย้งสัตวปี์ก 29 แหง่ 
⦁ สง่เสรมิการเลีย้งสตัวปี์กใหเ้กษตรกร 3 แหง่ 79 ราย 60 ตัว 
⦁ การเลีย้งสตัวต์ามศักยภาพของพืน้ที ่60 ราย

3) สง่เสรมิอาชพีนอกภาคการเกษตร 
⦁ กลุม่ดา้นการทอ่งเทีย่ว 4 กลุม่ 42 คน 
⦁ กลุม่หตัถกรรม 6 กลุม่ 93 คน 
⦁ กลุม่แปรรปูผลผลติ 3 กลุม่ 64 คน 
⦁ กลุม่ของทีร่ะลกึชนเผา่ 1 กลุม่ 13 คน

การพฒันาอาชพีนอกภาคการเกษตร



รำยได้รำยสำขำ เดือนตุลำคม 2560 – สิงหำคม 2561 (รำยสำขำ)

พืชไร่ ผัก ไม้ผล กาแฟ FB ไม้ดอก ปศุสัตว์ แปรรูป หัตถกรรม อื่นๆ รวม

ปริมาณ 813,462 1,767,426 45,543 29,664 14,512 138,903 10,799 1,381 2,791 124,091 2,948,571

มูลค่า 8,218,427/ 26,793,578 1,739,247 1,922,976 440,009 1,963,9868 1,782,631 82,910 222,665 2,634,226 45,800,654

 -
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ปริมาณ มูลค่า



2. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
และการพฒันาดา้นการตลาด 

1) สง่เสรมิการน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตั ิ
⦁ จ านวน 2 ครัง้ 4 รุน่ 273 คน 

2) สง่เสรมิและสนบัสนุนจดัท าแผนชุมชน
ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 

⦁ 11 แหง่ จ านวน 7 หมูบ่า้น 238 คน

3) สง่เสรมิดา้นสขุอนามยั สขุภาวะ 
⦁ โดยการสรา้งแกนน าเครอืขา่ยเพือ่การถา่ยทอดความรู ้
และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม รวมทัง้สิน้ 144 ราย

4) เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกลุม่ตา่งๆ และพฒันา
กลุม่ธุรกจิตามมาตรฐานของสหกรณ์ 
⦁ เตรยีมพรอ้มในการจัดตัง้สหกรณ์ 25 กลุม่ 612 ราย 
⦁ อบรมการจัดท าบัญชกีลุม่ 30 คน 
⦁ สนับสนุนการถา่ยทอดองคค์วามรู ้35 ราย 



3. ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

1) ก าหนดเขตทีด่นิท ากนิ 
⦁ จัดท าขอบเขตทีด่นิรายแปลง 13 หมูบ่า้น 597 ราย 1,077 แปลง

2) ฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิ 
⦁ ท าปุ๋ ยหมักสตูรพระราชทาน 1 หมูบ่า้น 80 ตนั 

3) อนุรกัษด์นิและน า้ โดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน 
⦁ ระบบอนุรักษ์ดนิและน ้า 1,200 ไร ่
⦁ สง่เสรมิการปลกูหญา้แฝก 250,000 กลา้ 64 ราย 
⦁ ผลติกลา้หญา้แฝกเพือ่แจกจา่ย 410,000 กลา้

4) ฟ้ืนฟแูละอนุรกัษป่์าตน้น า้ล าธาร 
⦁ บ ารงุป่าไมใ้ชส้อย 35 ไร ่700 ตน้ 127 ราย 
⦁ สง่เสรมิการปลกูป่าชาวบา้น 1,750 ตน้ 
⦁ ท าแนวกนัไฟ 173 กโิลเมตร 
⦁ อบรมการป้องกนัหมอกควันไฟป่า 1 พืน้ที ่26 คน 
⦁ ปลอ่ยพันธุส์ตัวน์ ้าสูแ่หลง่น ้าสาธารณะในพืน้ที ่3 แหง่ 50,000 ตวั

5) ฟ้ืนฟแูหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชุมชน 
⦁ สนับสนุนการสาธติและพัฒนาประสทิธภิาพการผลติของกลุม่  
เกษตรกรธนาคารอาหารชมุชน/พชือาหาร/สมนุไพร 
3 กลุม่ 3 ไร ่12 ราย



1) พฒันาแหลง่น า้ขนาดเล็ก 

2) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนนุ
การผลติใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐาน

พ้ืนที่ป่ำชุมชน

พ้ืนที่ท ำกิน

ขอบเขตหมู่บำ้น

สง่เสรมิอาชพี/
ระบบอนุรักษ์ดนิและน ้า/ 

การตลาด

ถนน/ ไฟฟ้า
ฝายชะลอน ้า/ 
อนุรักษ์สตัวน์ ้า

แนวกนัไฟ/ ดแูลป่าตน้น ้า/ 
ปลกูป่าชมุชน

พฒันาแหลง่น ้า

พ้ืนที่อยู่อำศัย

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

• กอ่สรา้งฝายชะลอน ้า 12 ฝาย 6 หมูบ่า้น 
• กอ่สรา้งฝายดกัตะกอนดนิ 5 ฝาย 2 หมูบ่า้น
• สนับสนุนการเจาะบอ่บาดาล 1 แหง่

• กอ่สรา้งศาลาเอนกประสงค ์2 แหง่ 
• กอ่สรา้งเสน้ทางคมนาคม 16 แหง่



5. ยทุธศาสตรก์ารเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

1) การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการหลวง (กปส.) 
• ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันที ่21 พฤศจกิายน 2561 ณ ส านักงานทรัพยส์นิพระมหากษัตรยิ ์

2) การอ านวยการประสานงาน บรูณาการ และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการ 
• จัดประชมุเพือ่จัดท าแผนปฏบิัตแิบบบรูณาการของหน่วยงานประจ าปี 2562 รว่มกบั 

20 หน่วยงานภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ระยะ 6 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2565)

3) ประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน
• รว่มกบัคณะกรรมการระดับจังหวัด จ านวน 1 ครัง้ 
• รว่มกบัคณะกรรมการระดับอ าเภอจ านวน 6 ครัง้

4) พฒันาระบบฐานขอ้มลูโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 
• จัดท าฐานขอ้มลูทีด่นิรายแปลงอยา่งมสีว่นรว่ม 

จ านวน 3 แหง่ 785 แปลง พืน้ที ่ 8,082 ไร่



สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)



1. เรือ่งเดมิ

• มลูนธิโิครงการหลวง
• “ตน้แบบการพัฒนาพืน้ทีส่งูอย่าง

ยั่งยนื”

• การพัฒนาอยา่งสมดลุ (เศรษฐกจิ สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม) และครบวงจร (วจัิย สง่เสรมิ
และพัฒนา ตลาด)  โดยใชอ้งคค์วามรูจ้าก
การวจัิย และการพัฒนาแบบบรูณาการ

สถาบนัวจิัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู

“สนับสนุนและขยายผลส าเร็จของโครงการหลวง”
1. ด าเนนิงานสนับสนุนโครงการหลวงดา้นการวจัิยและ

พัฒนา
2. ด าเนนิงานวจัิยและพัฒนาเพือ่พัฒนาพืน้ทีส่งูอืน่แบบ

โครงการหลวง
3. บรหิารจัดการอทุยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหลง่เรยีนรู ้

พืน้ทีส่งูของประเทศอยูใ่นพืน้ที ่20 จังหวดั 4,148 กลุม่บา้น 
ประชากร 940,494 คน

พืน้ทีด่ าเนนิงาน 6 จังหวดั 535 กลุม่บา้น 
ประชากร  189,356 คน

กลไกการบรหิารจัดการ
1. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุน

งานโครงการหลวง  (กปส.)
2. คณะท างานระดับจังหวดัและระดับพืน้ที่

การพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อใหชุ้มชนมีชีวิต
และความเป็นอยู่ทีด่ ีพึง่พาตนเองได ้และ
สามารถอนุรักษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม

 องคค์วามรู ้
 รปูแบบและวธิกีารปฏบิัตงิาน
 การบรูณาการการปฏบิัตงิาน

การเชือ่มโยงการด าเนนิงานของสถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) กบัโครงการหลวง
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แผนแมบ่ท
1. แผนแมบ่ทศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง (พ.ศ. 2560 - 2565) 
2. แผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง (พ.ศ. 2560 - 2565) 
3. แผนแมบ่ทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกปั้ญหาปลกูฝ่ินอยา่งยั่งยนื 
(พ.ศ. 2557 - 2561) ปัจจบุัน แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ
หลวงเพือ่แกปั้ญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
4. แผนแมบ่ทโครงการรักษ์น ้าเพือ่พระแมข่องแผน่ดนิ (พ.ศ. 2560 - 2564)

• พฒันาอาชพี 
• อนุรกัษ+์ฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้ม
• เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ชุมชนบนพืน้ทีส่งู 940,494 คน 4,148 กลุม่บา้น 20
จงัหวดั 65.92 ลา้นไร่

กปส.
(นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน)

คณะท างาน
อ าเภอ

(นายอ าเภอเป็นประธาน)

คณะท างาน
จงัหวดั

(ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน)

ก ากบัดแูล

เป้าหมายการพฒันาพืน้ทีส่งู

ชมุชนบนพืน้ทีส่งูมคีณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ี

15 จงัหวดั 1,255 กลุม่บา้น 
133,440 ครวัเรอืน 474,876 คน 9.2 ลา้นไร่

แผนบูรณาการ
หนว่ยงาน

ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง
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ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง

สวพส. มบีทบาทหนา้ทีเ่ป็นฝ่ายเลขานุการ

แผนแม่บท
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) 

คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง (กปส.)

• นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานกรรมการ 

• รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ

• ประธานมลูนธิโิครงการหลวงและรองประธานมลูนธิโิครงการหลวง 
เป็นทีป่รกึษา

• ปลัดกระทรวง/เลขาธกิาร/ผอ./อธกิารบด ีเป็นกรรมการ

• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

• ผูอ้ านวยการสถาบันวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู ผูแ้ทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูแ้ทนมลูนธิโิครงการหลวง  
เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ

คณะท างานศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง

• นายอ าเภอในพืน้ที ่เป็นประธานคณะท างาน

• หน่วยงานในระดับพืน้ที ่เป็นคณะท างาน

• หวัหนา้ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

• เจา้หนา้ที ่สวพส. เป็นคณะกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ

ค าสัง่คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงที ่1/2562 เรือ่ง แตง่ตัง้
คณะท างานสนับสนุนศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2562

อ านาจหนา้ที ่

พจิารณาและ
ก าหนดนโยบาย
และแนวทางการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน

ก าหนดแผนงาน 
งาน โครงการ และ

กจิกรรม

ใหค้ าแนะน า 
ค าปรกึษา และ
วนิจิฉัยปัญหาแก่
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ใหค้ าแนะน า 
ควบคมุ ก ากบั
ดแูล ตดิตามผล 
ประสานการงาน
หน่วยงาน

แตง่ตัง้
คณะอนุกรรมการ 
หรอืคณะท างาน
เพือ่ชว่ยเหลอืการ

ปฏบิตังิาน

ยมืตัวบคุคล วัสด ุอปุกรณ์ และ
ครภุัณฑ ์รวมตลอดทัง้ขอใช ้

อสงัหารมิทรัพยจ์ากหน่วยงาน

ใหค้ ารับรองผลการปฏบิตังิาน
ของขา้ราชการและพนักงานของ

หน่วยงาน

เชญิบคุคลจากหน่วยงานของรัฐและ
องคก์รอืน่ใหม้าชีแ้จง หรอืสง่ขอ้มลูหรอื
สถติใิด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการ

อ านาจหนา้ที ่

ก าหนดแนวทางการปฏบิตังิานพัฒนา
ของสว่นราชการและหน่วยงานดา้น
ตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ

มลูนธิโิครงการหลวง

จัดท าแผนงานโครงการ 
และแผนปฏบิตังิาน

ประจ าปีของศนูยพั์ฒนา
โครงการหลวง

ด าเนนิการตา่งๆ ในงานพัฒนาใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิาน
โครงการตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ใหค้ าปรกึษาแนะน า และ
แกไ้ขปัญหาตา่งๆ

รายงานความกา้วหนา้ผลการปฏบิตังิาน 
และปัญหาอปุสรรคตา่งๆ
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โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่

คณะกรรมการอ านวยการโครงการพฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวง
ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่

• ผูว้า่ราชการจังหวดัเชยีงใหม ่เป็นประธานกรรมการ 

• รองผูว้า่ราชการจังหวดัเชยีงใหม ่(ดา้นกจิการพเิศษ) 
เป็นรองประธานกรรมการ

• หน่วยงานในจังหวัดเชยีงใหม ่เป็นกรรมการ

• ผอ.ส านักยทุธศาสตรแ์ละแผน สวพส. เป็นกรรมการและเลขานุการ

• หน.กลุม่งานโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง สวพส.
เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ

• จนท. สวพส. เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ

อ านาจหนา้ที ่

ก าหนดและ
พจิารณา
แผนปฏบิตั ิ
งานประจ าปี

ขบัเคลือ่น
แผนแมบ่ทฯ 
สูก่ารปฏบิตั ิ

ตดิตามผลการ
ด าเนนิงาน 
ปัญหา และ
อปุสรรค

ใหข้อ้เสนอแนะ
ดา้นการ

ปรับปรงุการ
ด าเนนิงาน

แตง่ตัง้
คณะท างาน
ตามความ
เหมาะสม

***ประกาศจังหวดัเชยีงใหม ่ลงวนัที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คณะท างานระดบัอ าเภอโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่

• นายอ าเภอ เป็นประธานคณะท างาน

• หน่วยงานในระดับพืน้ที ่เป็นคณะท างาน

• จนท. สวพส. เป็นกรรมการและเลขานุการ

อ านาจหนา้ที ่

จัดท าแผนบรูณาการโครงการ
และแผนปฏบิตังิานประจ าปี

สนับสนุนและตดิตามการ
ด าเนนิงาน รายงาน

ความกา้วหนา้ ปัญหา และ
อปุสรรคตลอดจนเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ขตอ่ผูว้า่ราชการ

7 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่อมกอ๋ย แมแ่จม่ เชยีงดาว 
พรา้ว จอมทอง แมแ่ตง
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โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาพืน้ทีป่ลกูฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื

คณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวง
จงัหวดัเชยีงใหม่

• ผูว้า่ราชการจังหวดัเชยีงใหม ่เป็นประธานกรรมการ 

• รองผูว้า่ราชการจังหวดัเชยีงใหม ่(ดา้นความมั่นคง)
เป็นรองประธานกรรมการ

• หน่วยงานในจังหวัดเชยีงใหม ่เป็นกรรมการ

• ผูจั้ดการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกปั้ญหาพืน้ทีป่ลกู
ฝ่ินอยา่งยั่งยนื เป็นกรรมการและเลขานุการ

อ านาจหนา้ที ่

อ านวยการประสาน ตดิตามการ
ด าเนนิงานรว่มกบัสว่นราชการที่
เกีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม

พจิารณาก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรมแกไ้ขปัญหาการปลกูฝ่ินอยา่ง

ยั่งยนืในพืน้ที่

ควบคมุพืน้ทีป่ลกูฝ่ินโดยการบงัคบัใช ้

กฎหมาย
แตง่ตัง้คณะท างานอืน่ๆ เพือ่ด าเนนิงาน

ตามความเหมาะสม

***ค าสัง่จังหวดัเชยีงใหม ่ที ่456/2552 ลงวนัที ่4 มนีาคม 2552

คณะกรรมการอ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวง
ระดบัอ าเภอ 

• นายอ าเภอ เป็นประธานคณะกรรมการ

• ผูก้ ากบัการสถานตี ารวจ เป็นรองประธานคณะกรรมการ

• หน่วยงานในระดับพืน้ที ่เป็นคณะกรรมการ

• ผูจั้ดการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกปั้ญหาพืน้ทีป่ลกูฝ่ิน
อยา่งยั่งยนื เป็นกรรมการและเลขานุการ

• ปลัดอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายความมั่นคง ผูแ้ทนส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 
และจนท. สวพส. เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ

อ านาจหนา้ที ่

อ านวยการประสาน ตดิตามการ
ด าเนนิงานรว่มกบัสว่นราชการที่
เกีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม 

พจิารณาก าหนดแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมแกไ้ขปัญหาการ

ปลกูฝ่ินอยา่งยั่งยนืในพืน้ที่

4 อ าเภอ ไดแ้ก ่อมกอ๋ย เชยีงดาว แมแ่ตง ไชยปราการ 

ควบคมุพืน้ทีป่ลกู
ฝ่ินโดยการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย

แตง่ตัง้คณะท างาน
อืน่ๆ เพือ่ด าเนนิงาน
ตามความเหมาะสม

รายงานความกา้วหนา้ ปัญหา 
อปุสรรคเสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาตอ่คณะกรรมการ
อ านวยการระดับจังหวดั
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2. ขอ้เท็จจรงิ

2) ปรับปรงุและเพิม่เตมิองคป์ระกอบหน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้ง

คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบผลการประชมุ
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุน
งานโครงการหลวง ครัง้ที ่1/2561 เมือ่
วนัที ่12 มนีาคม 2562

เห็นชอบในหลักการใหม้กีารแตง่ตัง้
คณะท างานการแกไ้ขปัญหาการใชพ้ืน้ทีต่าม
แนวทางการด าเนนิงานของโครงการหลวง

• มอบใหผู้ว้า่ราชการจังหวดัทีม่ศีนูย/์สถานี
โครงการ 6 จังหวัด ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่เชยีงราย 
ล าพนู แมฮ่อ่งสอน พะเยา และตาก เป็นประธาน
คณะท างานฯ และใหแ้ตง่ตัง้คณะท างานจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เพือ่ขับเคลือ่นการแกไ้ขปัญหาการใชพ้ืน้ทีต่าม
แนวทางการด าเนนิงานของโครงการหลวงตอ่ไป

2.1

แนวทางการปฏบิัตงิานสนับสนุนการด าเนนิงานศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แกปั้ญหาพืน้ทีเ่ฉพาะของคณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 

เพือ่ใหเ้กดิกลไกการขับเคลือ่นการด าเนนิงานรว่มกนั เกดิการบรูณาการแผนการด าเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของแตล่ะหน่วยงาน ลดความ
ซ ้าซอ้น และก าหนดกลยทุธก์ารด าเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนบนพืน้ทีส่งู จงึมแีนวทางการปฏบิัตงิาน ดังนี้

2.2

1) การประชมุรว่มกนัของคณะท างานในระดับอ าเภอของคณะท างาน
สนับสนุนศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงกบัโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ โดยมี

เพือ่เพิม่เตมิองคป์ระกอบของหน่วยงานทีส่นับสนุนโครงการพัฒนา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แกปั้ญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ

• นายอ าเภอในพืน้ที ่เป็นประธาน 
• หน่วยงานในระดับพืน้ที ่เป็นคณะท างาน 
• หวัหนา้ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
• เจา้หนา้ทีส่วพส. เป็นคณะท างานและผูช้ว่ยเลขานุการ 

• คณะท างานระดับจังหวดัของคณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒนา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่

• คณะท างานระดับอ าเภอโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่



ขอ้เสนอเพือ่โปรดพจิารณา

1.แนวทางการปฏบิัตงิานสนับสนุนการด าเนนิงานศนูยพั์ฒนาโครงการหลวง โครงการ
พัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่
แกปั้ญหาพืน้ทีเ่ฉพาะของคณะกรรมการระดบัจังหวดั และระดบัอ าเภอ

2.มอบใหฝ่้ายเลขานุการด าเนนิการเสนอหน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้งตอ่ผูว้า่ราชการตอ่ไป

มตทิีป่ระชุม

ระเบยีบวาระที ่4 เร ือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

เรือ่งที ่4.1 แนวทางการปฏบิตังิานของคณะกรรมการระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ



ระเบยีบวาระที ่4 เร ือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

เรือ่งที ่4.2 การด าเนนิงานในระยะตอ่ไป การแกป้ญัหา และความตอ้งการของชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

1. การกระจายการพฒันา 

• พืน้ทีเ่ป้าหมายโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
33 แหง่ ครอบคลมุ 8 จังหวัด 498 กลุม่บา้น 62,078 ครัวเรอืน 
ประชากร 232,515 คน 

• โดยมพีืน้ทีด่ าเนนิงานในจังหวัดเชยีงใหม ่11 แหง่ 76 กลุม่บา้น 
10,554 ครัวเรอืน 73,728 คน

• แนวทางการกระจายการพัฒนาใหค้รอบคลมุทกุหมูบ่า้น ตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2560 – 2566 ดงันี้



2. ปญัหาและสถานการณใ์นพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงของจงัหวดัเชยีงใหม่
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เรือ่งที ่4.2 การด าเนนิงานในระยะตอ่ไป การแกป้ญัหา และความตอ้งการของชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

สารเคมตีกคา้งในกระแสเลอืดของเกษตรกรสว่นใหญ่
อยูใ่นระดับทีเ่สีย่งและไมป่ลอดภยั 

หมอกควนั

ยาเสพตดิ

กจิกรรมตามแผนชมุชนยังไมไ่ดร้ับการสนับสนุน

ขาดระบบน า้

แนวทางแกไ้ข

• ถา่ยทอดความรูเ้รือ่งการใชส้ารเคมอียา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 
• สนับสนุนกจิกรรมรณรงคล์ดการใชส้ารเคม ีและการวเิคราะหห์าสารพษิ

ตกคา้งในเลอืดของเกษตรกร
• สง่เสรมิใหเ้กษตรกรสนใจการปลกูพชืในระบบ GAP ใหม้ากขึน้

แนวทางแกไ้ข

• สนับสนุนกจิกรรมการป้องกันไฟป่า
• สนับสนุนใหเ้กษตรกรปรับเปลีย่นวธิกีารปลกูพชื ปรับระบบการเกษตรทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ไมใ่หม้กีารเผาในพืน้ที ่เชน่ สง่เสรมิการปลกูขา้วโพดเหลือ่มถ่ัว ไม ้
ผลยนืตน้ และพชืผัก เป็นตน้ รวมทัง้การใชเ้ศษพชืท าคันปุ๋ ย ดว้ย 

แนวทางแกไ้ข

สนับสนุนและชว่ยเหลอือาชพีดา้นการเกษตร 
โดยเนน้การสง่เสรมิการเลีย้งสกุร และการ
ปลกูพชืทอ้งถิน่ ใหแ้กผู่บ้ าบัดยาเสพตดิทีไ่ม่
กลับไปเสพซ ้า

แนวทางแกไ้ข

• ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ถาบนัไมส่ามารถสนับสนุนงบประมาณ

แนวทางแกไ้ข
• สวพส. ไม่สามารถสนับสนุนแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ได ้เนื่องจากมี

งบประมาณไมเ่พยีงพอและมขีอ้จ ากดัทางดา้นกฏหมายป่าไม ้



คลกิ

การพฒันาดา้นอาชพี จ านวนกลุม่บา้น
GAP 39
พชืผักอนิทรยี์ 2
GAP และพชืผักอนิทรยี์ 2

รวม 39

สถานการณ์การลดการใชส้ารเคมี
ผา่นการสนบัสนนุมาตรฐานอาหารปลอดภยั



การพฒันาดา้นสงัคม
จ านวน
กลุม่บา้น

สถาบนัเกษตรกร 15
มแีผนชมุชน 55
แผนชมุชนสถาบนัวจัิยและ

พัฒนาพืน้ทีส่งู 52
แผนชมุชนหน่วยงานอืน่ 31
มแีผนชมุชน 2 แผน 28

คลกิ



ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม

ดา้นสิง่แวดลอ้ม
จ านวนกลุม่

บา้น
ดนิเสือ่มโทรม 20
การชะลา้งพังทลายของดนิ 23
โลหะหนัก 2
คณุภาพแหลง่น ้า 9
ผลการตรวจเลอืดเสีย่ง 22
ผลการตรวจเลอืดไมป่ลอดภยั 19

คลกิ



ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม

พืน้ทีเ่ส ีย่งตอ่การเผาไหม้

พืน้ทีเ่ส ีย่งตอ่การเผาไหม้ จ านวนกลุม่บา้น
เสีย่งสงูมากทีส่ดุ 1
เสีย่งสงูมาก 0
เสีย่งสงู 2

รวม 3



คลกิ

ความตอ้งการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
จ านวนกลุม่

บา้น

ไฟฟ้า 2

แหลง่น ้าเพือ่การบรโิภค 57

แหลง่น ้าเพือ่การเกษตร 34

โรงเรอืน 31

แหลง่น ้าขนาดเล็ก 30

โรงคดับรรจุ 6

จ านวนกลุม่บา้นด าเนนิงานท ัง้หมด 57



3. ความสอดคลอ้งในการด าเนนิงานของโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงกบัแผนพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม่
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบบัทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562
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เรือ่งที ่4.2 การด าเนนิงานในระยะตอ่ไป การแกป้ญัหา และความตอ้งการของชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

เศรษฐกจิสมดลุ และขยายตวั
อยา่งตอ่เนือ่ง

•วจัิยและพัฒนาการเรยีนรูแ้ละการ
พัฒนาอาชพีทัง้ในภาคการเกษตร 
และนอกภาคการเกษตร

•โดยใชอ้งคค์วามรูข้องโครงการ
หลวง องคค์วามรูจ้ากงานวจัิยไป
ปรับใชก้บัภมูปัิญญาทอ้งถิน่และ
สอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที่

•การพัฒนาดา้นการตลาด

สงัคมนา่อยูป่ระชาชนมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ ี

• ใหช้มุชนสามารถวเิคราะห ์ก าหนดแนวทาง 
และด าเนนิงานพฒันาไดเ้อง โดยมแีผนชมุชน
เป็นกลไกทีส่ าคญั สรา้งความเขม้แข็งของ
ชมุชนใหเ้กดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื

• โดยการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป
ปฏบิตัใินระดบัชมุชน การสรา้งและพัฒนาผูน้ า
ในชมุชน การสรา้งความเขม้แข็งของกลุม่ 
สง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน

• การสบืสานภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวฒันธรรม
ประเพณี

• การเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานของรัฐ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ไดร้บัการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟแูละคงอยู่
อยา่งย ัง่ยนื

•ก าหนดเขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ตาม
หลักวชิาการและศักยภาพของพืน้ที ่และ
ปรับระบบการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้หมาะสม ควบคู่
ไปกบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่าตน้น ้าล า
ธารและระบบนเิวศ

•โดยการมสีว่นรว่มของชมุชน หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และภาคเอกชน

•อนุรักษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีล่าดชนั ปลกู
ป่าชาวบา้น ฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของ
ดนิ ลดการใชส้ารเคมเีฝ้าระวังการ
ปนเป้ือนมลพษิในสิง่แวดลอ้ม



ระเบยีบวาระที ่4 เร ือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

เรือ่งที ่4.2 การด าเนนิงานในระยะตอ่ไป การแกป้ญัหา และความตอ้งการของชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

4. แนวทางการบรูณาการขอ้มลูในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

1) การจดัท าฐานขอ้มลูทีด่นิรายแปลงอยา่งมสีว่นรว่ม
โดยในระยะตอ่ไปมเีป้าหมายใหช้มุชนใชฐ้านขอ้มลูทีด่นิราย
แปลงวางแผนการพัฒนาชมุชนอยา่งมสีว่นรว่ม และเกดิการ
วางแผนการพัฒนารว่มกนัของหน่วยงาน 

2) การพฒันาระบบรายงานผลการด าเนนิงาน
ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565) ใน
รปูแบบการระบลุงในแผนทีเ่พือ่แสดงผลการด าเนนิงาน
ในระดบัพืน้ที่



ขอ้เสนอเพือ่โปรดพจิารณา

เพื่อโปรดพจิารณาการด าเนินงานในระยะต่อไป การแกปั้ญหา และความ
ตอ้งการของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่
จังหวดัเชยีงใหม่

มตทิีป่ระชุม

ระเบยีบวาระที ่4 เร ือ่งเสนอเพือ่พจิารณา

เรือ่งที ่4.2 การด าเนนิงานในระยะตอ่ไป การแกป้ญัหา และความตอ้งการของชุมชนใน
พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่



ระเบยีบวาระที ่5 เร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี


