
การประชุมชีแ้จง 

แผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

นางสาวรจุริา  รมิผดี

ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู



“เพือ่จะส่งเสรมิ และสนบัสนุนใหช้าวเขามคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้

สามารถทีจ่ะเพาะปลูกสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์ละเป็นรายไดก้บัเขาเอง

ใหผู้ท้ ีอ่ยูใ่นถิน่ทรุกนัดารสามารถทีจ่ะมคีวามรูแ้ละพยุงตวั มคีวาม

เจรญิได้ ถา้สามารถชว่ยชาวเขาปลกูพชืทีเ่ป็นประโยชนบ์า้งเขาจะ

เลกิปลูกยาเสพตดิ คอืฝ่ิน ท าใหน้โยบายการระงบัการปราบปราม

การสบูฝ่ินและการคา้ฝ่ินไดผ้ลดี อนันีก็้เป็นผลอยา่งหนึง่

ถา้พวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากบัช่วยบา้นเมอืงใหม้ ี

ความดี ความอยูด่กีนิดแีละปลอดภยัไดอ้กีท ัว่ประเทศ

เพราะถา้สามารถท าโครงการนีไ้ดส้ าเร็จ ใหช้าวเขาอยูเ่ป็น

หลกัเป็นแหล่ง สามารถทีจ่ะมีความอยู่ดกี ินดีพอสมควร และ

สนบัสนนุนโยบายทีจ่ะรกัษาป่าไม้ รกัษาดนิ ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ไป

ประโยชนอ์นันีจ้ะย ัง่ยนืมาก”

(พระราชทานเมือ่ 10 มกราคม พ.ศ. 2517: คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่

มลูนธิโิครงการหลวง



ทีต่ ัง้ชุมชนบนพืน้ทีส่งู จ านวน 65.92 ลา้นไร ่
( 20 จงัหวดั 4,148 กลุม่บา้น  940,494 คน)

โครงการหลวง 38 แหง่  
(5 จงัหวดั 264 กลุม่บา้น 183,744 คน )

โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
29 แหง่(7 จงัหวดั 336 กลุม่บา้น  136,499 คน) 

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรูฯ้  470 กลุม่บา้น
(8 จงัหวดั  470 กลุม่บา้น 129,119 คน)   

โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่
แกป้ญัหาพืน้ทีป่ลกูฝ่ิน  11 แหง่ 
(3 จงัหวดั  126 กลุม่บา้น  20,519 คน)

โครงการ “รกัษน์ า้เพือ่พระแมข่องแผน่ดนิ” 
11 แหง่ (7 จงัหวดั  126 กลุม่บา้น  33,549 คน)

พืน้ทีเ่ป้าหมาย
การด าเนนิงาน

3

สดัสว่นพืน้ทีด่ าเนนิการแลว้ตอ่พืน้ทีส่งู
ท ัง้หมด  33.30% เนน้พืน้ทีว่กิฤต



พืน้ทีส่งู

พืน้ทีโ่ครงการหลวง

พืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง

พืน้ทีข่ยายผลเพือ่               
แกป้ญัหาพืน้ทีป่ลกูฝ่ิน

พืน้ทีโ่ครงการรกัษน์ า้

พืน้ทีถ่า่ยทอดองคค์วามรู ้

พืน้ทีต่รวจเยีย่ม

1. ประชาชนมรีายได้
พอเพยีงบนฐานความรูท้ ี่
พ ึง่พาตนเองได้

3. ชุมชนและสงัคมดมีี
ความเขม้แข็งและสงบสขุ

2. สิง่แวดลอ้มไดร้บั
อนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟู

เป้าหมายการพฒันา

โครงการและพืน้ทีด่ าเนนิงาน

การพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง



ด าเนนิงานแลว้ 2 ระยะ

ความเป็นมาของแผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง

แผนปฏบิตักิาร
โครงการขยายผล
โครงการหลวง

ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) 

แผนแมบ่ท
โครงการขยายผล
โครงการหลวง

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)



แผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงระยะที ่3

โดยบรูณาการการท างานรว่มกนั 20 หนว่ยงาน

คณะรฐัมนตรเีห็นชอบ

เมือ่วนัที ่21 ม.ิย. 2559



1.ทบทวนนโยบาย งานวจิยั 
และสถานการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบตอ่การพฒันาพืน้ทีส่งู

2.วเิคราะหศ์กัยภาพการ
พฒันาทีผ่า่นมา

3.จดัท าแผนแมบ่ทศนูยพ์ฒันา
โครงการหลวง และโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง

นโยบาย และยทุธศาสตรท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs)
• ยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577)
• (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 
(พ.ศ.2560-2564)

• ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ทีส่งู 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553-2562)

• แผนแมบ่ทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (พ.ศ.2558-
2593)

• ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า (พ.ศ.2558-2569)

สรปุและ
ประมวลผล

ประเด็น
ทา้ทาย

ทบทวนผลการด าเนนิงานโครงการหลวงและขยายผลฯ
• ตามแผนปฏบิัตกิาร
• ผลการศกึษาโครงการศกึษาสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมฯ
จดัประชุม Focus Group (หนว่ยงาน ผูท้รงคณุวฒุ ิเจา้หนา้ทีร่ะดบั
ปฏบิตักิาร เจา้หนา้ทีฝ่่ายสนบัสนนุ) 2 คร ัง้ 125 คน

• ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการด าเนนิงาน
• แนวทางการด าเนนิงาน (โครงการ/กจิกรรม การขยายพืน้ที ่และการ
ถา่ยโอนบางกจิกรรมใหแ้กช่มุชน และหน่วยงานในพืน้ที)่

• กลยทุธเ์พือ่สนับสนุนการด าเนนิงาน

วเิคราะห์
SWOT

กลยทุธก์าร
ด าเนนิงาน

จดัประชุม 4 คร ัง้ 334 คน

• ตัง้คณะท างานจัดท าแผนแมบ่ทฯ โดยมผีูแ้ทนของแตล่ะหน่วยงาน 
ค าสัง่ 02/2558 ลงวนัที ่2 ก.พ. 2558

• ยกรา่งแผนแมบ่ทฯ รว่มกับชมุชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• สมัมนารว่มกับหน่วยงานสว่นกลาง

คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ

ต.ค. 
2558

พ.ย. 2558 -ม.ีค. 2559 21 ม.ิย. 2559

ต.ค.-
พ.ย.58

ข ัน้ตอนการจดัท าแผนแมบ่ท



วตัถปุระสงคข์องแผนแมบ่ท

เพือ่เป็นกรอบในการด าเนนิงานโครงการพฒันาพืน้ที่
สูงแบบโครงการหลวง ทีม่เีป้าหมายและแนวทาง
เดยีวกนั

01

เพือ่บูรณาการกจิกรรมและงบประมาณ
ในการพฒันาชุมชนของหนว่ยงานรฐั

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบการขอต ัง้งบประมาณ และกรอบ
ตวัชีว้ดัในการก ากบัและตดิตามประเมนิผล

02

03



พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 
29 แหง่

ประชากร   136,499 คน

ครวัเรอืน   37,867 ครวัเรอืน

กลุม่บา้น   336 กลุม่บา้น

ความสูง 
≥ 1,000
(9 แห่ง)

ป่ากลว้ย แม่มะลอ ปางหินฝน ดอยปุย สบโขง 
ปางมะโอ วาว ีแม่สลอง ขนุสถาน

ความสูง
501-999 ม.
(10 แห่ง)

ป่าแป๋ โหล่งขอด ปางแดงใน ผาแตก แม่สอง
สบเมย ปางยาง ถ ้าเวยีงแก น ้าแป่ง บ่อเกลือ

ความสูง
≤ 500 ม.
(10 แห่ง)

หว้ยเป้า แม่สามแลบ โป่งค า สะเนียน วงัไผ ่
น ้าแขวง่ น ้าเคิม แม่จริม คลองลาน หว้ยเขยง่



ประเด็นส าคญัในการพฒันาระยะตอ่ไป

องคค์วามรูจ้ากโครงการหลวง และงานวจิยัไปปรบัใชร้ว่มกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่1

การวางแผนการผลติและการตลาดทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่2

3 การสง่เสรมิความเขม้แข็งของชุมชนเพือ่ใหพ้ ึง่พาตนเองได้

4 การก าหนดเขตพืน้ทีป่่าไมแ้ละพืน้ทีด่นิท ากนิ ปรับระบบการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิใหเ้หมาะสม

การเตรยีมความพรอ้มการถา่ยโอนภารกจิโครงการพฒันาพืน้ทีสู่ง
แบบโครงการหลวงทีป่ฏบิตังิานส าเร็จ

5

6 การขยายพืน้ทีใ่หม ่ 

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ7



เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

ชุมชนเป้าหมายบนพืน้ทีส่งูมคีณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ ี1

พชืไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั2

ชุมชนมคีวามเขม้แข็งและสามารถ
บรหิารจดัการชุมชนไดด้ว้ยตนเอง

3

มีพื้นทีป่่าชาวบ้านและป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น5

ก าหนดเขตพืน้ทีป่่า พืน้ทีท่ ากนิ
และปรับการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

4



งบประมาณ
รวมท ัง้ส ิน้ 

3,090,240,979 บาท 

5 ยทุธศาสตร์ 24 แผนงาน 

หน่วยงานรว่มบรูณาการ 

20 หนว่ยงาน 

การพฒันาอาชพีบนฐานความรู ้

• ยทุธศาสตรท์ ี ่1

การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนและการตลาด

• ยทุธศาสตรท์ ี ่2

การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

• ยทุธศาสตรท์ ี ่3

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

• ยทุธศาสตรท์ ี ่4

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 

• ยทุธศาสตรท์ ี ่5

ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
แผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 - 2564) 



ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
แผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 - 2564) 

5 แผนงาน

การฟ้ืนฟแูละอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

ยทุธศาสตร์

3

4 แผนงาน

ยทุธศาสตร์

4

4 แผนงาน

การพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์

1. บรูณาการและเพิม่
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจัดการการ

2. การพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลู

3. การเตรยีมความ
พรอ้มการถา่ยโอน
ภารกจิ

4. การพัฒนาพืน้ทีใ่หม่

5

1. การพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน

2. การพัฒนาแหลง่น ้า
และการบรหิารจัดการ
น ้า

3. การพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานสนับสนุนการ
ผลติ

4. การพัฒนาระบบ
โลจสิตกิส์

ยทุธศาสตร์

การพฒันาอาชพีบน
ฐานความรู ้

4 แผนงาน

1

1. การสง่เสรมิอาชพี
ภาคการเกษตรโดย
ผลติพชืและสตัวท์ี่
เป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

2. การถา่ยทอดความรู ้
แกเ่กษตรกร

3. การเลีย้งสตัว์
ภายใตร้ะบบ
มาตรฐานฟารม์บน
พืน้ทีส่งู

4. การสง่เสรมิอาชพี
นอกภาคการเกษตร

1. การก าหนดเขตการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ ควบคมุ
การบกุรกุพืน้ทีป่่า และ
ปรับระบบการใชพ้ืน้ที่
ใหเ้หมาะสมตามหลัก
วชิาการ

2. การปลกูและฟ้ืนฟปู่าตน้
น ้าล าธาร และระบบ
นเิวศ โดยกระบวนการมี
สว่นรว่มของทกุภาค
สว่น

3. การอนุรักษ์ดนิและน ้า
และฟ้ืนฟคูวามอดุม
สมบรูณ์ของดนิทีเ่สือ่ม
โทรม

4. การฟ้ืนฟแูหลง่อาหาร
และความหลากหลาย
ทางชวีภาพของชมุชน 
และพชืทอ้งถิน่ของ
ชมุชน

5. การควบคมุการปนเป้ือน
มลพษิในสิง่แวดลอ้ม

7 แผนงาน

การเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน 

และการพฒันา

ดา้นการตลาด

ยทุธศาสตร์

2

1. การสง่เสรมิการน าปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงไป
ปฏบิัต ิ

2. การสง่เสรมิการจัดท าแผน
ชมุชนและขบัเคลือ่นไปสู่

การปฏบิัต ิ
3. การพัฒนาคณุภาพชวีติ

เกษตรกรและเขา้ถงึ
สวสัดกิารของรัฐ

4. การสบืสานวฒันธรรม
ประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

5. การสรา้งและพัฒนาผูน้ า
ชมุชน

6. การสรา้งความเขม้แข็งของ
กลุม่

7. การจัดหาชอ่งทางการตลาด

การเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการ 



รายละเอยีดแผนงาน โครงการหลกัและกจิกรรมในแตล่ะยทุธศาสตร์

453.10 ลา้นบาท

144.71 ลา้นบาท

766.96 ลา้นบาท
1,262.26 ลา้นบาท

463.22 ลา้นบาท
7 หน่วยงาน

5 หน่วยงาน

8 หน่วยงาน

8 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน



1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอาชพีบนฐานความรู ้
งบประมาณ 453.10 ลา้นบาท

เนน้การพฒันาการเรยีนรูแ้ละการพฒันาอาชพีท ัง้ในภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร  

และการทอ่งเทีย่ว โดยมแีผนงานการด าเนนิงาน ดงันี้

แผนงาน หนว่ยงาน
งบประมาณ

รวม
(ลา้นบาท)

1.การสง่เสรมิอาชพีภาคการเกษตรโดยผลติพชื
และสตัวท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มภายใตม้าตรฐาน
อาหารปลอดภัย  และเพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุการ
ผลติการเกษตร ใหไ้ดผ้ลผลติทีส่ม า่เสมอ

1. กรมหมอ่นไหม 
2. กรมป่าไม ้
3. กรมการขา้ว  
4. กรมสง่เสรมิการเกษตร
5. สวพส. 

261.11

2.การถา่ยทอดความรูแ้กเ่กษตรกรผา่นระบบ
เครอืขา่ยการเรยีนรู ้

1. กรมสง่เสรมิการเกษตร
2. กรมป่าไม ้
3. สวพส. 

138.28

3.การเลีย้งสตัวภ์ายใตร้ะบบมาตรฐานฟารม์บน
พืน้ทีส่งู

1. กรมปศสุตัว ์
2. กรมประมง
3. สวพส.

20.01

4.การสง่เสรมิอาชพีนอกภาคการเกษตร 1. กรมป่าไม ้
2. กรมสง่เสรมิการเกษตร
3. สวพส.

33.69

รวม 453.10



เนน้ใหช้มุชนวเิคราะห ์ก าหนดแนวทาง และด าเนนิงานพัฒนาไดด้ว้ยชมุชนเอง โดยมแีผนชมุชนเป็นเครื่องมอื 
และสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ั่งยนื โดยมแีผนงานการด าเนนิงาน ดงันี้

2. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน และการพฒันาดา้น
การตลาด งบประมาณ 144.71  ลา้นบาท

ล าดบั แผนงาน หนว่ยงาน งบประมาณรวม
(ลา้นบาท)

1. การสง่เสรมิการน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

1. กรมประมง 
2. กรมพัฒนาชมุชน 
3. กรมสง่เสรมิสหกรณ์
4. สวพส. 

39.25

2. การสง่เสรมิการจัดท าแผนชมุชนและขบัเคลือ่น
ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

สวพส. 7.11

3. การพัฒนาคณุภาพชวีติเกษตรกรและเขา้ถงึ
สวัสดกิารของรัฐ

1. กศน.
2. สาธารณสขุ 
3. กรมพัฒนาสงัคมฯ

25.62

4. การสบืสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ และการรักษาสทิธชิมุชน

สวพส. 14.34

5. การสรา้งและพฒันาผูน้ าชมุชนเพือ่ขบัเคลือ่นการ
พัฒนาในดา้นตา่งๆ

1. มจธ.
2. สวพส. 

29.19

6. การสรา้งความเขม้แขง็ของกลุม่ตา่งๆ วสิาหกจิ
ชมุชน การพัฒนากลุม่ธรุกจิตามมาตรฐานของ
สหกรณ์

สวพส. 19.59

7. การจัดหาชอ่งทางการตลาด การสรา้งเครอืขา่ย
ขยายชอ่งทางทางการตลาด

สวพส. 9.61

รวม 144.71



เนน้การก าหนดเขตพืน้ทีป่่าและพืน้ทีด่นิท ากนิ การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ตามหลกัวชิาการและ

ศกัยภาพของพืน้ที ่และปรบัระบบการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้หมาะสม โดยมแีผนงานการด าเนนิงาน ดงันี้

3. ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
งบประมาณ 766.96  ลา้นบาท

ล าดบั แผนงาน หนว่ยงาน
งบประมาณรวม
(ลา้นบาท)

1. การก าหนดเขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ควบคมุการ
บกุรกุพืน้ทีป่่า และปรับระบบการใชพ้ืน้ทีใ่ห ้
เหมาะสมตามหลกัวชิาการ

3 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. กรมป่าไม ้
กรมพัฒนาทีด่นิ 

57.33

2. การปลกูและฟ้ืนฟปู่าตน้น ้าล าธาร และระบบนเิวศ 
โดยกระบวนการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

3 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. กรม
อทุยานฯ กรมป่าไม ้

84.34

3. การอนุรักษ์ดนิและน ้า และฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์
ของดนิทีเ่สือ่มโทรม

4 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. กรม
พัฒนาทีด่นิ กรมอทุยานฯ กรมป่าไม ้

518.93

4. การฟ้ืนฟแูหลง่อาหารและความหลากหลายทาง
ชวีภาพของชมุชน และพชืทอ้งถิน่ของชมุชน

3 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. กรมป่าไม ้
กรมประมง

99.36

5. การควบคมุการปนเป้ือนมลพษิในสิง่แวดลอ้ม 1 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. 7.00

รวม 766.96



เนน้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชวีติ เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐาน

และลดตน้ทนุการผลติ และกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน โดยมแีนวทางการพฒันา ดงันี้

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

งบประมาณ 1,168.29 ลา้นบาท

ล าดบั แผนงาน หนว่ยงาน
งบประมาณรวม
(ลา้นบาท)

1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ่การ
ด ารงชวีติ ไดแ้ก ่ถนน ไฟฟ้า และพลงังานใน
ชมุชน

1 หน่วยงาน ไดแ้ก ่กรมพัฒนาทีด่นิ 6.41

2. การพัฒนาแหลง่น ้าขนาดเล็ก ระบบน ้าบาดาล และ
ระบบกระจายน ้า เพือ่การอปุโภคบรโิภคและ
การเกษตรทีส่ะอาดและเพยีงพอ และการบรหิาร
จัดการน ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4 หน่วยงาน ไดแ้ก ่กรมพัฒนาทีด่นิ 
กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน
กรมฯน ้าบาดาล

1,140.07

3. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานสนับสนุนการผลติให ้
ไดค้ณุภาพมาตรฐานและลดตน้ทนุการผลติ

1 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. 19.31

4. การพัฒนาระบบโลจสิตกิสแ์ละการสือ่สารเพือ่
สนับสนุนและลดตน้ทนุการจดัการผลผลติ

1 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. 2.5

5. การบรหิารจัดการและดแูลรักษาโครงสรา้งพืน้ฐาน
โดยการมสีว่นรว่มของชมุชน

- -

รวม 1,168.29

มกีารไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสนับสนุนงบประมาณไวใ้นยทุธศาสตรน์ี ้ 93,967,849 บาท 
(ซึง่ยังไมไ่ดร้วมอยูก่บัหน่วยงานอืน่ๆ)



เนน้การบรูณาการงานระหวา่งหนว่ยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเตรยีมความ
พรอ้มการถา่ยโอนพืน้ทีท่ ีป่ฏบิตังิานส าเร็จ และการวเิคราะหแ์ละจดัท าแนวทางใน
การด าเนนิงานในพืน้ทีใ่หม ่ โดยมแีผนงานการด าเนนิงาน ดงันี้

5. ยทุธศาสตร ์การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

งบประมาณ 463.22 ลา้นบาท

ล าดบั แผนงาน หนว่ยงาน
งบประมาณรวม
(ลา้นบาท)

1. การอ านวยการประสานงาน บรูณาการและเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการการประสานงาน
และบรูณาการปฏบิตังิาน

8 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. กรม
วชิาการฯ กรมอทุยานฯ กรมป่าไม ้
กรมปศสุตัว ์กรมประมง กรมสง่เสรมิ
การเกษตร กรมพัฒนาสงัคมฯ 

360.57

2. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลู 1 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. 98.00

3. การเตรยีมความพรอ้มการถา่ยโอนภารกจิโครงการ
พัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงทีป่ฏบิตังิาน
ส าเร็จ โดยผา่นระบบการเยีย่มเยยีน การเรยีนรูแ้ละ
เครอืขา่ยความรู ้

1 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. 4.15

4. การศกึษาวเิคราะห ์และการจัดท าแนวทาง ในการ
ด าเนนิงานพฒันาพืน้ทีใ่หม่

1 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวพส. 0.50

รวม 463.22



ล าดับ หน่วยงาน
โครงการ
หลัก

กจิกรรม
งบประมาณ 

รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1 สถาบันวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู 63 103 164.74 177.11 192.93 198.41 212.63 945.82 

2 กรมชลประทาน 1 1 101.50 163.80 142.00 168.00 145.50 720.80

3 กรมพัฒนาทีด่นิ 7 15 92.95 92.95 92.95 92.95 92.95 464.74

4 กรมปศสุตัว์ 2 5 2.64 3.03 3.57 3.82 4.10 17.16

5 กรมประมง 4 5 3.55 3.90 4.29 4.71 5.10 21.56

6 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 1 8 3.74 3.74 3.87 3.87 4.82 20.04

7 กรมสง่เสรมิการเกษตร 4 7 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 19.50

8 กรมการขา้ว 1 12 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 18.14

9 กรมหมอ่นไหม 1 2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.11

10
กรมวชิาการเกษตร

1 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15

หนว่ย : ลา้นบาท

สรปุกรอบงบประมาณแผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

จ าแนกตามหนว่ยงาน



ล าดับ หน่วยงาน
โครงการ
หลัก

กจิกรรม
งบประมาณ 

รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

11 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื 7 11 2.67 4.59 3.52 3.52 3.52 17.81

12 กรมป่าไม ้ 9 12 64.78 78.93 80.80 59.12 44.18 327.82

13 กรมทรัพยากรน ้า 1 1 31.95 81.21 88.68 76.90 79.55 358.29

14 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 1 1 1.20 1.20 1.20 1.75 2.12 7.47

15 กรมการพัฒนาชมุชน 1 2 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 16.40

16 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 1 1 11.17 19.23 11.45 39.60 12.52 93.97

17 กระทรวงสาธารณสขุ 1 3 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 8.27

18 กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร 2 3 3.60 3.63 3.74 3.76 3.76 18.51

19
ส านักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัย

1 2 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 2.20

20
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุี

1 5 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 11.50

รวม 110 200 499.74 648.58 644.26 671.67 626.00 3,090.24

หนว่ย : ลา้นบาท

สรปุกรอบงบประมาณแผนแมบ่ทโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

จ าแนกตามหนว่ยงาน



แผนแมบ่ทศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวง 
และโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ

โครงการหลวง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

แผนพัฒนาจังหวดัแผนชมุชน

แผนบรูณาการ
โครงการพฒันาพืน้ที่
สงูแบบโครงการหลวง 

& หนว่ยงาน

แผนบรูณาการ
โครงการหลวง & 

หนว่ยงาน

การรายงานผล
ตอ่ กปส.

ผล

การปฏบิตังิาน
แบบบรูณาการ

คณะท างาน
ระดบัจังหวัด

คณะท างาน
ระดบัอ าเภอ

การปรับปรงุขอ้เสนอแนะ

การขบัเคลือ่นการปฏบิตังิานและการตดิตามประเมนิผล

เครือ่งมอืสนับสนุนการขบัเคลือ่น
1. ฐานขอ้มลูกลาง : ทีด่นิรายแปลง 
ทะเบยีนเกษตรกร
2. องคค์วามรูด้า้นตา่งๆ
3. บคุลากรประจ าในพืน้ที่



องคก์รในการปฏบิตังิาน และการตดิตามประเมนิผล

การตดิตามประเมนิผล 

1

2

3

การตดิตาม รวบรวม และสรปุผลการด าเนนิงานของแต่

ละหน่วยงานตามแผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ

หลวงประจ าปี รายงานตอ่คณะกรรมการ กปส.

การประเมนิผลการปฏบิตักิารเมือ่ส ิน้สดุปีที ่2 

เพือ่ปรับทศิทางและกจิกรรมของแผนงานใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์และสภาพปัญหา

การประเมนิแผนปฏบิตักิารเมือ่ส ิน้สดุโครงการในปี

ที ่5 (สิน้สดุปี 2564) เพือ่สรปุผลการปฏบิัตงิานและสรปุ

บทเรยีนส าหรับน าไปปรับใชใ้นพืน้ทีใ่หมต่อ่ไป



“ชว่ยชาวเขา ชว่ยชาวเรา ชว่ยชาวโลก”



สวสัดี. . .


