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ส่วนที่

บทนำ�

บทนำ�
ส่วนที่
1 ความเป็นมา
กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมา “โครงการหลวง” ได้ดำ�เนินงานช่วยเหลือชุมชนบนพื้นที่สูง
ตามเป้าหมายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานให้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 คือ
ให้ดำ�เนินงานช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวไทย โดยลดการทำ�ลายทรัพยากร
ธรรมชาติ กำ�จัดการปลูกฝิ่น รักษาดิน และใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง ซึ่งจากการดำ�เนินงาน
ทีผ่ า่ นมาทำ�ให้การปลูกฝิน่ หมดไปจากพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู ส่วนใหญ่ของประเทศ
ชาวเขาหันมาเพาะปลูกพืชทีม่ คี ณ
ุ ภาพภายใต้ระบบทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ได้รบั คุณภาพ
และเป็นทีเ่ ชือ่ ถือของผูบ้ ริโภค ควบคูก่ บั การพัฒนาด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นแหล่งความหลากหลายชีวภาพ และ
แหล่งต้นน้�ำ ของประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั โครงการหลวงมีพนื้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง 39 แห่ง
ครอบคลุม 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย
ตาก แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน และพะเยา มีพื้นที่รวม 2,688 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย ชาวไทย และชาวไทยภูเขา จำ�นวน 13 เผ่า 288 กลุ่มบ้าน
ประชากร 191,821 คน ครัวเรือน 49,624 ครัวเรือน ในกลุ่มบ้าน 468 กลุ่มบ้าน
ประเทศไทยมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในพื้นที่เขตภาคเหนือและภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 54.97 ล้านไร่ของพื้นที่
20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำ�พูน แพร่ น่าน ลำ�ปาง ตาก
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กำ�แพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์ และเพชรบุรี จำ�นวน 4,205 กลุม่ บ้าน ประชากร 1,070,354 คน (ประมาณ
270,886 ครัวเรือน) โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ 15 เผ่า เป็นชนเผ่ากะเหรีย่ ง
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 41.57 รองลงมาเป็นไทยพืน้ ราบ ร้อยละ 21.14 มูเซอ ม้ง อาข่า และลัวะ
ตามลำ�ดับ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2563) พื้นที่สูงมีลักษณะ
เป็นหุบเขา หรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูงมาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร
ทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพ อีกทัง้ มีความห่างไกล การเข้าถึงความช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐาน
จากรัฐบาลค่อนข้างยากลำ�บาก ทำ�ให้มคี วามเป็นอยูท่ ย่ี ากจน ยังคงขาดความรูด้ า้ นการเกษตร
ทีเ่ หมาะสม และมีการทำ�การเกษตรแบบไร่หมุนเวียนและขยายพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตรเพือ่ หา
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ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

พื้นที่ทำ�กินใหม่ จึงทำ�ให้มีชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ มีความต้องการให้มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพัฒนาพื้นที่สูงสามารถดำ�เนินการได้อย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อนการวิจัยและ
การเรียนรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ให้การขยายผลการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สูงทั่วประเทศไทย คณะรัฐมนตรี
จึงได้จัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” (สวพส.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 โดยมีภารกิจ
สำ�คัญในการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาของโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า
วิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายการดำ�เนินงานเพื่อ
“มุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อให้
เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” โดยได้ใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสาน
กับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
สวพส. ได้ด�ำ เนินงานสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาโครงการหลวง และนำ�องค์ความรูข้ องโครงการหลวงไปเผยแพร่
บนพื้นที่สูงต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชากรบนพื้นที่สูงอื่นๆ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในลักษณะ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่การดำ�เนินงาน จำ�นวน 44 โครงการ
ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน กำ�แพงเพชร เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี
จำ�นวน 616 กลุม่ บ้าน มีประชากร 293,501 คน 72,666 ครัวเรือน จากการดำ�เนินงานของหน่วยงาน และองค์กรชุมชน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565) เพื่อให้เกิด
การบูรณาการแผนการดำ�เนินงานร่วมกันภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการวางแผนการดำ�เนินงานทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมกัน ทั้งนี้แผนแม่บทจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 จึงจะจัดทำ�โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำ�เนินงานพัฒนาพื้นที่สูง และ
เป็นกรอบการดำ�เนินงาน งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรชุมชนต่อไป

2 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ เป็นกรอบในการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทีม่ เี ป้าหมายและแนวทางเดียวกัน
ระหว่างหน่วยงานร่วมบูรณาการ
2) เพือ่ บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณในการพัฒนาชุมชนของหน่วยงานรัฐทัง้ ในระดับกรมและในระดับจังหวัด
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กรท้องถิ่นและเอกชนในพื้นที่ไม่ให้เกิดความซ้ำ�ซ้อน
3) เพือ่ ใช้เป็นกรอบการขอตัง้ งบประมาณ และกรอบตัวชีว้ ดั ในการกำ�กับและติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
สำ�หรับให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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3 ขอบเขตพื้นที่ดำ�เนินการ
3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2564 สวพส. มีพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง จำ�นวน 44 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด 28 อำ�เภอ หมู่บ้านที่ดำ�เนินการทั้งสิ้น จำ�นวน 616
กลุ่มบ้าน ประชากร 72,666 ครัวเรือน 293,501 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ฯลฯ รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำ�นวน 44 แห่ง
โครงการ

อำ�เภอ

จังหวัด

จำ�นวน
จำ�นวนครัวเรือน
(กลุ่มบ้าน)
1
120
8
1,383
13
1,910
5
281
13
2,357
2
122
5
717
6
523
6
411
5
351

จำ�นวน
(ประชากร)
448
4,094
6,973
1,362
6,141
377
2,859
2,499
1,363
1,885

1. ป่ากล้วย
2. แม่มะลอ
3. ปางหินฝน
4. ผาแตก
5. ป่าแป๋
6. โหล่งขอด
7. ดอยปุย
8. สบโขง
9. ปางมะโอ
10. ปางแดงใน

จอมทอง
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แตง
แม่แตง
พร้าว
เมือง
อมก๋อย
เชียงดาว
เชียงดาว

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

11. ห้วยเป้า

เชียงดาว

เชียงใหม่

12

3,504

15,857

12. วาวี
13. แม่สลอง

แม่สรวย
แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
เชียงราย

79
45

9,727
3,342

30,389
22,340

14. สบเมย
15. แม่สามแลบ
16. ถ้ำ�เวียงแก
17. โป่งคำ�
18. สะเนียน
19. ปางยาง
20. วังไผ่
21. น้ำ�แป่ง
22. แม่จริม
23. น้ำ�แขว่ง
24. น้ำ�เคิม
25. ขุนสถาน
26. บ่อเกลือ

สบเมย
สบเมย
สองแคว
สันติสุข
เมือง
ปัว
สองแคว
ท่าวังผา
แม่จริม
นาหมื่น
นาหมื่น
นาน้อย
บ่อเกลือ

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

23
21
6
10
14
9
11
6
6
8
7
7
7

1,473
2,611
1,137
1,269
3,021
448
1,049
794
587
580
623
1,157
736

5,845
9,545
4,856
5,510
11,300
1,786
4,518
3,245
2,325
2,359
2,404
6,308
3,227

ชนเผ่า
ม้ง
กะเหรี่ยง
ม้ง
พื้นเมือง
พื้นเมือง กะเหรี่ยง ลีซอ
คนเมือง กะเหรี่ยง
ม้ง จีน พื้นเมือง กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
พื้นเมือง มูเซอ
ปะหล่อง กะเหรี่ยง ลีซอ
มูเซอ อีก้อ พื้นเมือง
พื้นเมือง ไทใหญ่ ลีซอ
มูเซอ
อาข่า ลีซอ
พืน้ เมือง จีนยูนนาน อาข่า
ไทใหญ่ ลาหู่ ลีซอ
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
ม้ง ไทยลื้อ เมี่ยน
พื้นเมือง
พื้นเมือง เมี่ยน ม้ง
ลัวะ
เมี่ยน ไทลื้อ ขมุ
เมี่ยน ขมุ
พื้นเมือง
พื้นเมือง
พื้นเมือง
ม้ง
พื้นเมือง ลัวะ
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โครงการ
27. คลองลาน

อำ�เภอ

จำ�นวน
จำ�นวนครัวเรือน
(กลุ่มบ้าน)
กำ�แพงเพชร
7
313
จังหวัด

28. ห้วยเขย่ง

1) ปางศิลาทอง
2) ขาณุวรลักษบุรี
3) คลองลาน
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี

29. แม่สอง
30. ห้วยน้ำ�ขาว
31. ศรีคีรีรักษ์
32. พบพระ
33. ห้วยก้างปลา
34. ห้วยโป่งพัฒนา
35. ฟ้าสวย
36. ป่าเกี๊ยะใหม่
37. ผาแดง
38. แม่แฮหลวง
39. ห้วยแห้ง
40. ผีปานเหนือ
41. ขุนตื่นน้อย
42. แม่ระมีดหลวง
43. ห้วยฮะ
44. ห้วยน้ำ�เย็น
รวม

ท่าสองยาง
เขาค้อ
วังเจ้า
พบพระ
ป่าตึง
ไชยปราการ
เชียงดาว
เชียงดาว
แม่แตง
อมก๋อย
อมก๋อย
อมก๋อย
อมก๋อย
อมก๋อย
ปาย
แม่ระมาด
28 อำ�เภอ
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4,532

จำ�นวน
ชนเผ่า
(ประชากร)
1,365
เมี่ยน กะเหรี่ยง มูเซอ

10,097

ตาก
64
4,122
18,901
เพชรบูรณ์
12
3,555
15,078
ตาก
17
4,857
16,680
ตาก
24
7,098
32,424
เชียงราย
30
2,646
14,377
เชียงใหม่
4
363
1,983
เชียงใหม่
4
77
318
เชียงใหม่
12
473
2,345
เชียงใหม่
5
200
651
เชียงใหม่
9
416
2,339
เชียงใหม่
7
221
1,020
เชียงใหม่
34
1,363
6,549
เชียงใหม่
19
547
3,193
เชียงใหม่
7
403
1,604
แม่ฮ่องสอน
10
784
3,094
ตาก
6
299
1,299
8 จังหวัด
616 กลุ่ม 72,666 ครัวเรือน 293,501 คน

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564

ไทย พม่า ลาว มอญ
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ลัวะ อาข่า มูเซอ
มูเซอ ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ มูเซอ
มูเซอ
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
ม้ง กะเหรี่ยง ลีซอ ไทใหญ่
กะเหรี่ยง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง
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3.2 พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 44 แห่ง 616 กลุม่ บ้าน ในปัจจุบนั ได้แบ่งระดับการพัฒนา
ออกเป็น 3 ระดับ คือ A B C โดย สวพส. มีเป้าหมายในการดำ�เนินงานในระยะต่อไป คือจะยกระดับการพัฒนา
กลุ่มบ้านให้ชุมชนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก พร้อมทั้ง
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ระดับการพัฒนา
A
B
C
D
รวม

2564
38
163
323
92
616

2565
76
173
367

2566       
101
241
274

ปี พ.ศ.
2567
120
251
245

616

616

616

2568
143
289
184

2569
203
310
103

2570
262
279
75

616

616

616

หมายเหตุ : การระดับการพัฒนากลุ่มบ้าน หมายถึง การพัฒนากลุ่มบ้านโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็ง จำ �นวน
10 ตัวชี้วัด ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกำ�หนด
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ A
ชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้ด้วยตนเองและมีผลการ
พัฒนาที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้
ระดับ B
ชุ ม ชนที่ ส ามารถร่ ว มขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนา มีการกระจายและยกระดับ
การพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูก่ ารอนุรกั ษ์
และฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมและการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ระดับ C
ชุมชนที่อยู่ระหว่างการเริ่มเรียนรู้
และการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการ
แก้ ไขปัญหาพื้นฐานด้านการประกอบ
อาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู้

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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4 ขั้นตอนการจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
การจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มีกระบวนการ
ในการดำ�เนินการในการจัดทำ�แผนฯ ดังนี้
4.1 จัดตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง และแผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ โดยมีที่ปรึกษา 4 ท่าน ประธาน
กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานคณะทำ�งาน หน่วยงานร่วมบูรณาการ 30 หน่วยงาน
4.2 ทบทวนนโยบาย งานวิจยั และสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ BCG Model รวมทั้งผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทที่ผ่านมา เพื่อกำ�หนดแนวทาง
การดำ�เนินงานในระยะต่อไป ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสนับสนุน เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
และรวบรวมข้อคิดเห็น ความต้องการการพัฒนาจากชุมชน
4.4 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารกำ�หนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
ในพื้นที่
4.5 จัดประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ปรับปรุง
และวางกรอบงบประมาณของแผนปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงาน
4.6 จัดทำ�ร่างแผนปฏิบัติการด้านโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่ อ เสนอคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เสนอคณะกรรมการสถาบันฯ คณะกรรมการอนุขับเคลื่อน
ของสถาบันฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการฯ
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กระบวนการจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนนโยบาย งานวิจัย และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
นโยบายที่เกี่ยวข้อง: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ BCG Model
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: ผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ประเด็นท้าทายการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาที่ผ่านมา
วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจและสังคม
กรอบงบประมาณ และกิจกรรมของแผนแม่บท ความเหมาะสมของแผนแม่บท ปัญหาและอุปสรรคในการนำ�แผนแม่บท
ไปสู่การปฏิบัติ
วิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค และแนวทางในการดำ�เนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการ
หลวงที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการจากส่วนกลาง ด้านการบูรณาการแผนปฏิบัติการประจำ�ปี

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทที่ผ่านมา เพื่อแนวทางการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำ�หนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ร่วมกับคณะทำ�งานฯ และจากการรับฟังข้อคิดเห็น
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการการพัฒนาในระยะต่อไปของผู้แทนชุมชน
3. จัดประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อปรับปรุง และวางกรอบงบประมาณร่วมกับหน่วยงาน

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
เสนอต่อ
1. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
2. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
3. สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส่วนที่

ผลการดำ�เนินงาน
ภายใต้แผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
พ.ศ. 2560 - 2563

ส่วนที่

ผลการดำ�เนินงาน
ภายใต้แผนแม่บทโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
พ.ศ. 2560 - 2563
1 ผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง พ.ศ. 2560 - 2563
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
เน้นการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพ ทั้งในภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวง องค์ความรู้จากงานวิจัย
ไปปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยวิจัยและพัฒนา
อาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิจัย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตพืชและสัตว์ ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และเพิม่
ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร จำ�นวน 28 โครงการ ส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมปลูกพืชชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกร 3,465 ราย
พื้นที่ 6,462.5 ไร่ 544 โรงเรือน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจำ�นวน
396,268 ราย ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์และประมงชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านพันธุ์และการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร ทดสอบพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ
นอกภาคการเกษตร โดยสนับสนุนกิจกรรมกลุม่ และการบริหารจัดการด้านงานหัตถกรรม
การแปรรูปผลผลิต และเยาวชน จำ�นวน 34 กลุม่ สมาชิก 551 ราย สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เกษตรกร 10,158 ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก
ให้แก่เกษตรกร 1,613 ราย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ�เพื่อเลี้ยงบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร 116 ราย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ�  111,000 ตัว โดยการพัฒนาอาชีพบนฐาน
ความรู้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 1,338 ล้านบาท
2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
เน้นให้ชุมชนวิเคราะห์ กำ�หนดแนวทางและดำ�เนินงานพัฒนาได้ด้วยตนเอง
โดยมีแผนชุมชนเป็นกลไกที่สำ�คัญ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดการพัฒนา
ที่ย่งั ยืน การสร้างและพัฒนาผู้นำ�ในชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม การสืบสาน
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมประเพณี การเข้าถึงบริการพืน้ ฐานของรัฐและการพัฒนา
ด้านการตลาด โดยการส่งเสริมการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ นระดับชุมชน
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

207 หมู่บ้าน ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการจัดทำ�แผนชุมชน พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 33 แห่ง 226 ชุมชน ได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมการทำ�แผนชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสามารถนำ�ไปสู่
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและตรงตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสหกรณ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด 14 หมู่บ้าน พัฒนาสถาบันเกษตรกร มีสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจำ�นวน 95 กลุ่ม สมาชิก 2,900 ราย เงินทุนดำ�เนินงานทั้งสิ้น 20,913,069.64 บาท
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต โดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การสื่อสาร และการตลาด ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 33 แห่ง
3) ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดำ�เนินการจัดทำ�เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืช
ควบคู่กับการอนุรักษ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดทำ�ขอบเขตที่ดินรายแปลงและการบริหารจัดการพื้นที่
ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 31 ชุมชน สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำ�แนวกันไฟ
ส่งเสริมการจัดทำ�แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก 33 พื้นที่ และดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์
ร่ ว มกั บ การปลู ก ป่ าชุมชน รณรงค์การปลูกป่าต้นน้ำ� ลำ� ธาร สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่ า
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) 1,270 ไร่ บำ�รุงป่าไม้ใช้สอย ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลด
การทำ�ลายป่า 60,000 กล้า ฟืน้ ฟูแหล่งน้�ำ ธรรมชาติ ด้วยการผลิตสัตว์น�ำ้ และปล่อยฟืน้ ฟูแหล่งน้�ำ ธรรมชาติ 1,254,000 ตัว
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวติ โครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนการผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก และระบบกระจายน้ำ� สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและชุมชน 89 แห่ง จัดหาระบบน้ำ�บาดาล 40 แห่ง เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรทีส่ ะอาดและเพียงพอ และปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้า สนับสนุนชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 10 แห่ง
5) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เน้นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ โดยจัดทำ�แผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานประจำ�ปีของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง 44 แห่ง มีหน่วยงานทีร่ ว่ มปฏิบตั งิ าน รวม 20 หน่วยงาน ประสานงานและบูรณาการปฏิบตั งิ าน ด้วยการประชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประชุมคณะทำ�งานระดับอำ�เภอ โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 จำ�นวน 104,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.50 ของแผนแม่บท
ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(33 แห่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ไตรมาส 2
ยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาด้านการตลาด
3) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวม

งบประมาณ ปี 2560 - 2564 (ไตรมาส 2) (ล้านบาท) ร้อยละที่ ได้รับ
ร้อยละ
จัดสรร
ผลการใช้จ่าย
ตามแผนแม่บท ได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย
453.09
206.37
180.63
45.55
87.53
144.71
97.46
89.62
67.35
91.96
766.95
1,139.26
463.21
2,967.22

268.98
790.60
104.20
1,467.61

238.72
405.84
93.03
1,007.84

35.07
69.40
22.50
49.46

88.75
51.33
89.28
68.67

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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2 ผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
2.1 ผลการดำ�เนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทฯ
ครัวเรือนเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านอาชีพแล้ว ร้อยละ 36.39 และครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคง
ทางอาหาร ร้อยละ 74.51 หรือมีรายได้ที่สูงกว่าเส้นความยากจน ร้อยละ 68.67 การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
ตามมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ปี 2560 - 2561 จำ�นวน 4,228 ครัวเรือน จำ�นวน 205 ชนิดพืช จัดทำ�
แผนชุมชนในพื้นที่ 33 แห่ง 284 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.02 และมีการนำ�แผนชุมชนไปใช้พัฒนาร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 3,143 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.20 ของจำ�นวนกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติทั้งหมด กำ�หนดเขตพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการในทุกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100
นอกจากนี้มีพื้นที่ปลูกป่าชาวบ้านและป่าอนุรักษ์ เพิ่มขึ้นจำ�นวน 12,964.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.26
2.2 สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) มิติด้านเศรษฐกิจ
		 การประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.87 ประกอบอาชีพภาคการเกษตร
โดยมีสัดส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.27 ปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ปัญหาแมลงศัตรูพืช ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 193,037.91 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.11 การออมของครัวเรือนเกษตรกร 34,203.39 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปริมาณเงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ 54,270.52 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี ความยากจนมีเส้นความยากจน 5,956.09 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมีสดั ส่วนครัวเรือนเกษตรกร
ทีม่ รี ายได้ต�ำ่ กว่าเส้นความยากจนลดลง จากร้อยละ 27.86 เป็นร้อยละ 23.93 สถานการณ์ความเหลือ่ มล้�ำ ด้านรายได้
ในระดับ “ปานกลาง” และกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรในระดับที่ “ปานกลาง”
2) มิติด้านสังคมและโครงสร้างประชากร
		 โครงสร้างประชากร อัตราการเกิดของประชากรมีทศิ ทางลดลงจากเดิม ในขณะทีส่ ดั ส่วนของประชากร
สูงวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 โดยมีจำ�นวนสมาชิกเฉลี่ย 4.49 คนต่อครัวเรือน ด้านการศึกษา ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนผู้ได้รับการศึกษาร้อยละ 99.01 ด้านสาธารณสุขครัวเรือนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
การรวมกลุ่มในชุมชน ร้อยละ 51.75 มีการรวมกลุ่มในชุมชนเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ทั้งในแง่ของจำ�นวนกลุ่มจำ�นวนสมาชิก และเงินทุนดำ�เนินงาน
3) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 8,475.51 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมลดลง
8,114.74 ไร่ ซึง่ สอดคล้องกับการถือครองทีด่ นิ ของครัวเรือนเกษตรกรทีล่ ดลง โดยมีพน้ื ทีถ่ อื ครอง 23.89 ไร่ตอ่ ครัวเรือน
4) ลักษณะครัวเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน
ลักษณะบ้านเรือน หลังคาบ้านส่วนใหญ่ใช้กระเบื้อง โครงสร้างบ้านและฝาผนังบ้านส่วนใหญ่ใช้ไม้
ปูน/อิฐ พืน้ บ้านใช้วสั ดุกระเบือ้ ง ปูน/ไม้ อายุของบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยเฉลีย่ 17.20 ปี งบประมาณในการก่อสร้างบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 203,363.40 บาทต่อหลัง มีส้วมใช้ร้อยละ 98.72 ส่วนใหญ่เป็นส้วมซึม มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 97.27
โดยเป็นแหล่งไฟฟ้าของภาครัฐร้อยละ 68.28 รองลงมาคือโซล่าเซลล์ และแหล่งไฟฟ้าพลังน้ำ�ของชุมชน แหล่งน้ำ�ดื่ม
น้ำ�ใช้และน้ำ�เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำ�อุปโภคบริโภคจากประปาภูเขาและประปาหมู่บ้านเป็นหลัก ส่วนแหล่งน้ำ�
เพือ่ การเกษตรมาจากแม่น�ำ้ /ลำ�คลอง/ห้วย/หนองบึงเป็นหลัก ร้อยละ 59.08 มีครัวเรือนร้อยละ 41.15 ยังขาดแคลนน้�ำ
เพื่ออุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และขาดแคลนน้ำ�เพื่อการเกษตรร้อยละ 55.73
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

2.3 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561
1) กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561
		 กรอบงบประมาณภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เน้นไปทางด้าน
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับฉบับที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่มีแนวทางการส่งเสริมด้านการพัฒนา
อาชีพประชาชนบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจาก
ผลผลิตทีท่ �ำ การส่งเสริมในพืน้ ทีโ่ ครงการ และทำ�ให้ประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู มีรายได้แบบพอเพียงเพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีวติ
รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการจัดทำ�แผนชุมชนและกำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีป่ า่ และพืน้ ทีท่ �ำ กินเพือ่ ทำ�ให้เกิดพืน้ ทีป่ า่ ชาวบ้าน
และป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
2) ความเหมาะสมของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
		 การดำ�เนินงาน ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ จึงควร
เร่งดำ�เนินการในยุทธศาสตร์ที่ 3 4 และ 5 บูรณาการการทำ�งานร่วมกันในระดับพื้นที่ของหน่วยงานร่วมบูรณาการ เช่น
การประสานงานการพัฒนาแหล่งน้�ำ และโครงการพืน้ ฐาน นำ�ระบบการจัดการฐานข้อมูลทีม่ กี ารพัฒนาเพือ่ ลดความซ้�ำ ซ้อน
ของข้อมูลและได้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัย ทีส่ ามารถนำ�มาใช้ประเมินผลการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดำ�เนินงานตามแผนแม่บทฯ ในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการนำ�แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่
การติดขัดข้อกฎหมายและระเบียบเกีย่ วกับการขออนุญาตใช้พนื้ ทีไ่ ม่สามารถดำ�เนินการตามแผนทีว่ างไว้ได้ โดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีป่ า่ และอุทยานแห่งชาติ ถูกปรับลดงบประมาณและเบิกจ่ายล่าช้า สภาพพืน้ ที่
อยูใ่ นเขตทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก และการสือ่ สารทำ�ให้ยากต่อการดำ�เนินงานและติดตามผล การเปลีย่ นแปลง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่หน่วยงานทำ�ให้การทำ�งานไม่ต่อเนื่อง การติดตามและการรายงานผลการดำ�เนินงานยัง
ไม่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
2.5 ข้อเสนอแนะและประเด็นการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการทำ�การเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือน ปรับปรุง
การกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรกรให้มากขึน้ โดยส่งเสริมอาชีพทางเลือกนอกภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกร
กลุม่ ผูส้ งู อายุ ปรับเปลีย่ นรูปแบบกิจกรรมหรือวิธกี ารส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับผูส้ งู อายุและนำ�เทคโนโลยี
การผลิตทางการเกษตรมาใช้ให้มากขึน้ สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดของเกษตรกร และกลุม่ เกษตรกรอย่างเร่งด่วน
เสริมสร้างศักยภาพผูน้ ำ�กลุม่ วิสาหกิจ เน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรูถ้ งึ คุณภาพของผลผลิต เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของตน รวมถึงกลยุทธ์สง่ เสริมการนำ�องค์ความรู้
และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้
ในการกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนและมีระบบการควบคุมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ กำ�หนดบทบาทของหน่วยงานร่วมบูรณาการให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆ
สนับสนุนสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ส่วนที่

พระราชดำ�รัส นโยบาย
และสถานการณ์
ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาพื้นที่สูง

ส่วนที่

พระราชดำ�รัส นโยบาย
และสถานการณ์
ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาพื้นที่สูง
1 พระราชดำ�รัสพระราชทานเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
พระราชดำ�รัสทีท่ รงพระราชทานในพิธปี ดิ การสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ เมือ่ วัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ณ สำ�นักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
...หากเราท�ำป่า 3 อย่าง ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์และได้ใช้ประโยชน์ เขาก็
จะรักษาประโยชน์ เขาจะไม่ท�ำลาย และใครมาท�ำลาย เขาก็ป้องกัน หมายความว่า
ชาวบ้านนั้น ถ้าเราให้โอกาสให้เขามีอยู่มีกินพอสมควรก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ให้เราเป็นจ�ำนวนมาก อย่างในร่องหุบเขาเล็กๆ ที่มีเพียง 50 ไร่ ก็จะเป็นหมู่บ้าน
ให้ชาวเขามาอยู่ ค�ำว่าชาวบ้านนี้จะเรียกว่าชาวบ้านก็ ได้ ชาวเขาก็ ได้ ก็เป็น
ชาวบ้านทั้งนั้น เคยไปถามชาวเขาพูดถึงเรื่องว่าจะท�ำโครงการอะไรๆ เราก็ต้อง
ช่วยกันรักษานะ เขาบอกว่า หมู่เฮาก็เป็นคนไทยเหมือนกัน ก็หมายความว่า
เป็นชาวบ้านเหมือนกัน ช่วยกันท�ำ เขาก็อยากอยู่ใต้กฎหมาย ท�ำงานที่สุจริต
ถ้าเราท�ำอะไรที่ดีมีเหตุผล เขาก็จะรักษาป่า 3 อย่างให้เรา ถ้าจะถือว่าป่า 3 อย่าง
นี้ ไม่ใช่รักษาต้นน�้ำล�ำธารแล้ว ก็เป็นความคิดที่ผิด เพราะว่าต้นไม้จะเป็นต้น
อะไรก็ตามมีประโยชน์ทั้งนั้น ใช้ประโยชน์จากต้นไม้นั้น และมีประโยชน์ที่ 4 คือ
อนุรักษ์ดิน และอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธาร...
...แห่งใดที่ทางการยังไม่ถือว่าเป็นเขตที่เพิกถอนป่าสงวน และประชาชน
เข้าไปท�ำกิน ก็ต้องมีการควบคุม อย่างเช่น โครงการหลวงไปควบคุมให้เขา
ถือว่าเขาท�ำถูกต้องแล้ว ไม่ท�ำลายป่าไม้เพิ่มเติม หรือไม่ท�ำให้เสียหาย เขามีสิทธิ
เลยคิดว่าควรให้ใบแสดงว่ามี “สิทธิ์ท�ำกิน” ก็กลายเป็น “สทก” “สิทธิ์ท�ำกิน” นี้
ถ้าให้เป็นตัวบุคคล เขาก็เอาไปขาย จึงนึกว่าจะต้องท�ำให้เป็นของหมู่บ้านหรือ
กลุ่มที่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ มีหัวหน้า มีกรรมการ แล้วก็มีองค์การ
หน่วยหนึ่งหน่วยใดเข้าไปช่วย เช่น โครงการหลวง หรือป่าไม้เอง หรือจะเป็น
กรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นส�ำหรับในส่วนนั้น ร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้
กรมที่ดิน อ�ำเภอ และจังหวัด ให้ก�ำหนดเขตของหมู่บ้านนั้นๆ เขตที่ท�ำกิน รวมทั้ง
เขตป่าไม้ใช้สอยด้วย ให้ก�ำหนดอย่างนั้น ให้อยู่ในควบคุม...
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2 นโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่สูง
การจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่สูง คำ�นึงถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา นโยบายสำ�คัญ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อนำ�ไปกำ�หนดทิศทางของแผนฯ ดังนี้
2.1 เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goal) พ.ศ. 2559 - 2573 เน้นการพัฒนามิติ
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเชือ่ มโยงกัน เพือ่ ให้บรรลุเป้าความมัน่ คงทางอาหารและ
โภชนาการทีด่ ขี น้ึ และส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน สร้างหลักประกันให้มรี ปู แบบการบริโภคและผลิตทีย่ ง่ั ยืน ปกป้อง ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศและจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน และสำ�หรับประเทศไทย การจะบรรลุความสำ�เร็จ
ของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนได้นน้ั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ จะนำ�ไปสูค่ วามสุขในการดำ�เนินชีวติ และสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ได้อย่างแท้จริง และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศและระดับนานาชาติ ซึง่ โครงการหลวงมีการดำ�เนินงาน
ที่สอดคล้องทั้ง 17 เป้าหมาย
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการทำ�การเกษตรสร้างมูลค่า
ให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
เก่ง และมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ�ในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการศึกษา และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.3 (ร่ า ง) กรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้ า หมาย
“เพือ่ พลิกโฉมประเทศไทย สูเ่ ศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยัง่ ยืน” กำ�หนด “หมุดหมาย” เพือ่ ให้การขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติที่มีทิศทาง
ที่ชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นความสอดคล้องกับการดำ�เนินงาน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนผ่านจาก
เศรษฐกิจฐานทรัพยากรไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองค์ความรู้ หรือการมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม 2) การเปลีย่ นผ่านจากสังคมทีม่ เี พียงบางกลุม่ ทีเ่ ข้าถึงโอกาส ไปสูส่ งั คมทีม่ โี อกาสสำ�หรับทุกคนและทุกพืน้ ที่
หรือการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3) การเปลีย่ นผ่านจากการผลิตและการบริโภคทีท่ �ำ ลายสิง่ แวดล้อม
ไปสูว่ ถิ ชี วี ติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสร้างวิถชี วี ติ ทีย่ ง่ั ยืน 4) การเปลีย่ นผ่านจากกำ�ลังคน
ทักษะต่ำ�และภาครัฐที่ล้าสมัย ไปสู่กำ�ลังคนและภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
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2.4 แนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model) รูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) เพื่อนำ�ไปใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ
โดยน้อมนำ�หลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) เป็นหลักในการพัฒนา
สู่ “เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคม-มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-เครือข่ายต่างประเทศ ในลักษณะจตุภาคี
(Quadruple Helix) เพื่อ “เปลี่ยนข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ที่ไทยมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science Technology & Innovation) เพือ่ ให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ทีเ่ ติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก พร้อมกับ
การกระจายรายได้สชู่ มุ ชน ลดความเหลือ่ มล้� 
ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
2.6 นโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีเป้าหมายเพือ่ ให้การบริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล
เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และทรัพยากรดิน
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน
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3 สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่สูง
จากผลการศึกษาโครงการประเมินผลการดำ�เนินงานและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีโ่ ครงการขยาย
ผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาวิจัยและ
การดำ�เนินงานของสถาบันในระยะทีผ่ า่ นมา รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ยังมีปญ
ั หา
บางส่วนที่ยังคงมีอยู่ และมีปัญหาใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้
3.1 ความยากจน
ในระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2512 ชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนและทำ�
การเกษตรแบบยังชีพ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานความช่วยเหลือโดย
ตัง้ มูลนิธโิ ครงการหลวงขึน้ และนำ�มาสูก่ ารขยายผลสำ�เร็จของโครงการหลวงโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู รวมทัง้
หน่วยงานต่างๆ ทำ�ให้ประชาชนและชุมชนจำ�นวนมากได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนอีกจำ�นวนมากที่ยังอยู่ในสภาวะยากจน โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ห่างไกลมาก
และด้อยโอกาส โดยมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 193,038 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีสัดส่วนคนจนที่มีรายได้ต่ำ�กว่า
เส้นความยากจนสูงถึงร้อยละ 23 ของครัวเรือนบนพืน้ ทีส่ งู และโดยเฉพาะในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ซึง่ ประชาชนสูงถึงร้อยละ 73 ทีอ่ ยูใ่ นภาวะยากจนทัว่ ไป และร้อยละ 69 มีความยากจนด้านอาหาร
3.2 ความเหลื่อมล้ำ�
ประเทศไทยยังมีความเหลือ่ มล้�ำ ในหลายปัจจัย ทัง้ ในส่วนของความเหลือ่ มล้�ำ ทางด้านรายได้ การถือครอง
ทรัพย์สิน และการเข้าถึงบริการทางสังคมที่สำ�คัญ อาทิ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษาสวัสดิการสังคม
กระบวนการยุตธิ รรม และโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ ความเหลือ่ มล้�ำ ต่างๆ ต้องได้รบั การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้
ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนและ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง มีคา่ สัมประสิทธิจ์ นี ขี่ องรายได้รวมทัง้ หมด รายได้เงินสดทัง้ หมด และรายได้
ครัวเรือนอยู่ในระดับ “ปานกลางหรือพอใช้” (ค่าสัมประสิทธิ์จีน1ี่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0.490-0.6647)
3.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมผู้สูงอายุ
ลักษณะโครงสร้างของประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงยังคงเป็นรูปพีระมิด
ที่มีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ�ที่ชัดเจน แต่ฐานล่าง (ประชากรอายุต่ำ�กว่า 9 ปี) เริ่มแคบลง และประชากร ในปี 2562
มีสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มวัยทำ�งานช่วงอายุ 15-29 ปี และมีอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงจากเดิม อัตราการพึ่งพิง
ลดลงร้อยละ 36.4% หรือ 1 คนทำ�งานต้องทำ�งานเลีย้ งดูคนไม่ท�ำ งาน 3 คน อีกทัง้ การเคลือ่ นย้ายเยาวชนสูช่ มุ ชนเมือง
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เท่าตัว โดยส่วนใหญ่เป็นการเคลือ่ นย้ายของเยาวชนเพือ่ ไปเรียนในเมืองร้อยละ 51.22 และร้อยละ
48.78 เคลื่อนย้ายไปเพื่อทำ�งาน เนื่องจากปัญหาความยากจน ขาดอาชีพหลากหลายและขาดแคลนที่ดินทำ�กิน
sqqqส่งผลให้ครอบครัวขาดแรงงานในการผลิต และยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้น และชุมชนขาดแคลน
เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1

ตัวบ่งชี้ความเหลื่อมล�้ำของการกระจายรายได้ หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล�้ำกันมากขึ้น ใกล้ค่า 1 สัมประสิทธิ์จีนี่ที่เท่ากับ 0
หมายถึง ความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ (ทุกคนมีรายได้เท่ากัน)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

23

3.4 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของสังคมหรือชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีทง้ั จากปัจจัยภายในชุมชน ได้แก่ การเคลือ่ นย้าย
แรงงาน ขาดการเตรียมพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยภายนอกชุมชน
ได้แก่ การคมนาคมและระบบสือ่ สารทีส่ ะดวกรวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมทำ�ให้การสืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ต่างๆ ของชุมชนลดความสำ�คัญและเริม่ สูญหาย ภูมคิ มุ้ กันทางสังคมทีเ่ ป็นแนวทางดัง้ เดิมในการอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นสุข
อ่อนแอลง มีปญ
ั หาด้านความขัดแย้งภายในชุมชนเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมในชุมชนได้รบั การเอาใจใส่จากชุมชนลดลง
จนบางพื้นที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชน
3.5 ความมั่นคงตามแนวชายแดนและลักลอบปลูกฝิ่น
แม้ว่าการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ข้อมูลจากสำ�นักงาน ป.ป.ส.
โดยสถาบันสำ�รวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พบว่าในปี พ.ศ. 2560/61 มีพนื้ ทีป่ ลูกฝิน่ จำ�นวน 508 แปลง 433.73
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะ
มีการลักลอบปลูกฝิน่ ลดลงเหลือเพียง 297 แปลง พืน้ ที่ 252.78 ไร่ หากการดำ�เนินมาตรการป้องกันในพืน้ ทีข่ าดความเข้มงวด
การปลูกฝิน่ ในพืน้ ทีป่ ญ
ั หาซ้�ำ ซากก็จะกลับมาเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากยังมีแรงจูงใจทีส่ �ำ คัญคือ ฝิน่ ดิบยังคงมีราคาสูง และยังมี
ผู้เสพอยู่ในพื้นที่
3.6 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
จากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศในช่วงปี พ.ศ.
2551 - 2556 ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณปีละ 1 ล้านไร่ และการบุกรุกทำ�ลายป่าอย่างต่อเนื่องส่งผลคุกคามต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพซึง่ มีปญ
ั หารุนแรงมากทีส่ ดุ ในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในลุม่ น้ำ�น่าน ป่าสัก และสาละวิน
ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้น 1 และเป็นแหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธารที่สำ�คัญของประเทศ การบุกรุกและการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า
ต้นน้ำ�ทำ�เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำ�ท่า มีผลต่อทั้งการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง การชะล้างและการพังทลายของ
ดินในพื้นที่เกษตรที่สูงชันหรือเป็นภูเขา (กรมทรัพยากรน้ำ�, 2558) นอกจากนี้ยังพบปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำ� 
เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนใช้สารเคมีในการป้องกันกำ�จัดโรคแมลง การกำ�จัดวัชพืชต่างๆ ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ปลูก
ผู้บริโภค และชุมชนที่อาศัยบริเวณปลายน้ำ� รวมทั้งยังมีปัญหามลภาวะหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุจากการเกษตร
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4 บริบทการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและการดำ�เนินงาน
การพัฒนาพื้นที่สูงระยะต่อไป ดังนี้
4.1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเช่น เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวกระโดด สังคม สิ่งแวดล้อม และทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนวิถีการดำ�รงชีวิตของคนในทุกสังคม
ทุกเพศ ทุกวัย ทำ�ให้รูปแบบการผลิต การดำ�เนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สามารถสือ่ สารทัง้ ภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การทำ�ธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่ายดิจทิ ลั เพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้
จะมีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ มากขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งในด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดและโลจิสติกส์
ผ่านระบบดิจิตอลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และระบบตลาดคนกลางมีความสำ�คัญลดลง รวมทั้งมีผลต่อการ
บริหารจัดการที่ต้องปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขยายองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูง
4.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ประเทศไทยเริม่ เข้าสูงสังคมสูงวัยมาตัง้ แต่ปี 2548 และคาดการณ์วา่ จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”
(Complete-aged Society) ภายในปี 2566 เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณร้อยละ 20.1 และกำ�ลังมุ่งหน้าเข้าสู่
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Superaged Society) ภายในปี 2577 เมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงวัย สูงถึงร้อยละ 28.1
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งส่งผลทำ�ให้จำ�นวนวัยแรงงานลดลง ทำ�ให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน และ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งนำ�ไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด เช่นเดียว
กับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย และคนวัยแรงงานมีแนวโน้มทีจ่ ะย้ายถิน่ ฐานไปทำ�งานนอก
ภาคการเกษตร ทำ�ให้เริ่มเกิดการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
4.3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ์ กติกา และมาตรฐานของโลก
ในปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ กฎเกณฑ์ กติกา และมาตรฐานของโลกมีการเปลีย่ นแปลงไปเสมอ
อันเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นโลกที่ไร้พรมแดนเต็มรูปแบบ
มีการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น การแข่งขันจะรุนแรงขึ้น มีผลกระทบต่อการแข่งขัน
ด้านราคา คุณภาพ และมาตรฐานของผลผลิตบนพื้นที่สูง ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์บนพื้นที่สูง
ที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งการผลิตสินค้าที่สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการตลาดซึ่งมี
กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตและสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
ด้านสิ่งแวดล้อม
4.4 การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่
การให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ที่ลกึ ซึง้ มากขึ้น โดยคำ�นึงถึงมุมมอง 3 ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ แนวโน้มนี้จะทำ�ให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาการทางการแพทย์และสุขภาพต่างๆ ให้ความสำ�คัญ
กับคุณภาพชีวิต รูปแบบการบริโภคสินค้าที่สร้างความสุขในการบริโภค และเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น มีความสนใจ
กับรายละเอียดและภาพลักษณ์ของสินค้ามากกว่าประโยชน์ใช้สอยและราคา มีค่านิยมที่สนใจในสินค้าที่เป็นมิตร
กับธรรมชาติและสังคม เช่น สินค้าจากท้องถิ่นที่ช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนยากจน ซึ่งเพิ่มโอกาสด้านการตลาดแก่
ผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ สุขภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายและพืชสมุนไพรสินค้าทีเ่ ป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่นของชุมชน รวมถึงการพัฒนาอุทยานให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุน
การให้บริการเพื่อสุขภาพ
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4.5 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดรวดเร็วและรุนแรงขึ้นจากที่คาดการณ์
ไว้ เ ดิ ม โดยใน พ.ศ. 2550 มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 5.1 องศาเซลเซี ย ส
ภายในปี 2643 เมือ่ เทียบกับระดับอุณหภูมกิ อ่ นยุคอุตสาหกรรม (Preindustrial Level) แต่การคาดการณ์เมือ่ พ.ศ. 2561
ระบุวา่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกอาจเพิม่ ขึน้ ถึง 1.5 องศาเซลเซียส เร็วขึน้ เป็นภายใน พ.ศ. 2573 - 2595 สภาพภูมปิ ระเทศ
ของไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชากรจำ�นวนมากดำ�รงชีพด้วยการพึ่งพิงภาคการเกษตร รวมทั้งมีระยะทาง
ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,100 กิโลเมตร จึงมีโอกาสสูงที่ไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศมากกว่าหลายประเทศ โดยพบว่า ทีผ่ า่ นมาพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 23 ของประเทศได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นสภาพ
ภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำ�ท่วมฉับพลัน และภาวะภัยแล้ง เป็นต้น

5 ประเด็นสำ�คัญในการพัฒนาระยะต่อไป
5.1 การวิจัยและพัฒนา
การบุกเบิกสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตรงตามความจำ�เป็นในแก้ไขปัญหาและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย
1) วิจยั พันธุพ์ ชื และสัตว์ใหม่ รวมถึงพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ และเทคโนโลยีการผลิต เพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบ
อาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลง
2) วิจยั เพือ่ อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3) วิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
4) ยกระดับการนำ�งานวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางด้วยกลไกและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
5.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การสร้างอาชีพอย่างทัว่ ถึงและรายได้ทพี่ อเพียง ด้วยอาชีพทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ภายใต้ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ โดย
1) ส่งเสริมและยกระดับการผลิตสู่ระบบเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประณีต แม่นยำ�สูง และมูลค่าสูง
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และบริบทใหม่ๆ
3) ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร และผลิตผลิตภัณฑ์ สู่มาตรฐานความปลอดภัย และความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและตลาดด้วยเครือข่ายการตลาด และการพัฒนาช่องทางตลาด
ออนไลน์
5) การศึกษาและพัฒนาระบบ Logistics และตลาดบนพื้นที่สูง
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5.3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพิม่ ศักยภาพชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และขับเคลือ่ นการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดย
1) ยกระดับการจัดทำ�แผนชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการนำ�ไป
ใช้ประโยชน์
2) เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�เกษตรกร สตรี และเยาวชน
3) ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและการตลาด
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน
5) เสริมสร้างจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
5.4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การยกระดับการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามแนวทาง BCG ภายใต้ความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน โดย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ท�ำ กิน และจัดทำ�ผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
และเป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย
2) ส่งเสริมการสร้างระเบียบ คณะกรรมการ และแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3) ยกระดับในการแก้ไขปัญหา อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชน ตามแนวทาง
BCG ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
5.5 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
การยกระดับการดำ�รงชีวติ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น โดย
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต และสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้
ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต
2) พัฒนาโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกระจายองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง และ
สนับสนุนตลาดออนไลน์บนพื้นที่สูง
3) การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
4) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและบำ�รุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
5.6 การบริหารจัดการ
การเชื่อมโยงแผนแม่บทการพัฒนาของพื้นที่และกลุ่มบ้าน กับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 5 ปี (2566 - 2570)
(แผนระดับ 3) โดย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�และขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาของพื้นที่และกลุ่มบ้าน
2) ยกระดับการบริหารจัดการการพัฒนาแบบเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน
3) ยกระดับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาแบบบูรณาการ
4) ประเมินผล ถอดบทเรียน เผยแพร่ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5) การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ส่วนที่

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่
1 วิสัยทัศน์
“ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อยูด่ มี สี ขุ ด้วยการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม มุง่ สูก่ ารสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก พร้อมทั้งดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

2 พันธกิจ
1) การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
2) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) การพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเอง ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาคุณภาพน้ำ� และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5) ประสานและร่วมมือกับภาคราชการและเอกชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566 - 2570) มีเป้าหมายในการดำ�เนินการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จ ได้แก่
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง 1) กลุม่ บ้านในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาแบบโครงการหลวงอย่างสมบูรณ์ ทีป่ ระชาชน
และมีรายได้เพียงพอ
เป้าหมายส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน ร้อยละ 75
ต่อการดำ�รงชีพ
2) ครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
2. ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ 1) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีการนำ�
บริหารจัดการชุมชน
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้ด้วยตนเอง
ร้อยละ 100
2) ยกระดับการพัฒนากลุ่มบ้านไม่ต่ำ�กว่าระดับ B ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
3) ชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง สามารถจัดทำ�
แผนชุมชนและนำ�ไปใช้พัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน
3. ชุมชนสามารถอนุรักษ์ 1) ชุมชนได้รับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ป่า
และฟื้นฟูทรัพยากร
และพื้นที่ทำ�กิน ร้อยละ 100 ของกลุ่มบ้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วย
ชุมชนเอง และอยู่ร่วม
กับป่าได้อย่างยั่งยืน

4 กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
1) วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ๆ ทีต่ รงตามความจำ�เป็นในการแก้ไขปัญหาและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
2) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างทัว่ ถึงและรายได้ทพ่ี อเพียง ด้วยอาชีพทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ภายใต้ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
3) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มศักยภาพชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
4) อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ยกระดับการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตามแนวทาง BCG ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
5) พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ยกระดับการดำ�รงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
6) ขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�และขับเคลือ่ นแผนการพัฒนาของพืน้ ที่ และยกระดับ
การบริหารจัดการการพัฒนาแบบเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน

5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประกอบด้วยหน่วยงานร่วมบูรณาการ 20 หน่วยงาน 6 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน 73 โครงการหลัก งบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 3,725,718,130 บาท
5.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ตามแนวทาง BCG model โดยการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาทีม่ งุ่ แก้ไขปัญหา และรองรับ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ เช่น พันธุพ์ ชื /สัตว์ใหม่ การเพิม่ มูลค่าพืชท้องถิน่ และพืชสมุนไพรบนพืน้ ทีส่ งู ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ การเกษตร การใช้ปจั จัยการผลิตและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น โดยมีหน่วยงานร่วม 2 หน่วยงาน
ได้แก่ สวพส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย 4 แผนงาน 13 โครงการหลัก งบประมาณ
รวม 213,275,000 บาท
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1) เป้าประสงค์
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และการนำ�งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
2) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยตามแผนแก้ปัญหาสำ�คัญรายประเด็น
2) ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปัจจุบัน
2566 - 2570
ร้อยละ 9
ร้อยละ 100
ร้อยละ 52
ร้อยละ 70

3) แนวทางการพัฒนา
(1) การวิจัยและพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ รวมถึงพันธุ์พืชท้องถิ่น และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ เพิม่ รายได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลีย่ นแปลง เช่น ความแปรปรวน
ภูมิอากาศบนพื้นที่สูงและการปรับตัว การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นต้น
(2) การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งยกระดับพืชท้องถิ่นที่ส�ำ คัญให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้
ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง และการวิจัยพืชคู่วิถีชีวิตชุมชน เช่น บุกที่อยู่กับป่า
(3) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
วิจัยและพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมบนพื้นที่สูงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสังคม ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
และการวิจัยเพื่อเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาของชุมชนบนฐานของทุนท้องถิ่น
(4) การยกระดับการนำ�งานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางด้วยกลไกและความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน
4) แผนงาน โครงการ
แผนงาน
1.1 วิจัยและพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ พันธุ์พืช
ท้องถิ่น และเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการหลัก

1. ปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ที่มีคุณภาพดี และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. วิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง
3. วิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร โลจิสติกส์ และการตลาด
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง
5. วิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
1.2 วิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 6. วิจยั เพือ่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพรรณไม้ทอ้ งถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู
และสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย 7. วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
ทางชีวภาพ
1.3 วิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
8. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
9. วิจัยเพื่อพัฒนาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
แห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
10. วิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มสตรีและเด็กบนพื้นที่สูง
11. วิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1.4 ยกระดับการนำ�งานวิจัยและพัฒนา
12. การผลักดันกระบวนและกลไกการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ไปใช้ประโยชน์ด้วยกลไก
และสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
และความร่วมมือของทุกภาคส่วน
13. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
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5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
เน้นการสร้างอาชีพอย่างทัว่ ถึงและรายได้ทพี่ อเพียง ด้วยอาชีพทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ภายใต้ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาอาชีพทั้งในภาคการเกษตร นอกภาค
การเกษตร พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลผลิตของมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการพัฒนาการบริหารจัดการ
ตลาดและโลจิสติกส์ โดยมีหน่วยงานร่วม 7 หน่วยงาน ได้แก่ สวพส. กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย 5 แผนงาน 14 โครงการหลัก
งบประมาณรวม 331,326,400 บาท
1) เป้าประสงค์
เกษตรกรมีรายได้พอเพียง มีความมัน่ คงด้านอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและคุม้ ค่า ด้วยระบบ
การเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรปลอดภัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ
2) ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
2) ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน
3) จำ�นวนครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพในระบบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน
ร้อยละ 14 (9,720 ครัวเรือน
จากทั้งหมด 72,666 ครัวเรือน)
ร้อยละ 72.35 (78,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี)
12,000 ครัวเรือน จากทั้งหมด
72,666 ครัวเรือน

2566 - 2570
ร้อยละ 100
ร้อยละ 75
อย่างน้อย 15,000
ครัวเรือน

3) แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมและยกระดับการผลิตสูร่ ะบบเกษตรเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ประณีต แม่นยำ�สูง และมูลค่าสูง
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และบริบทใหม่ๆ รวมทั้งการจัดทำ�
ฐานข้อมูลเกษตรกรและผลผลิต เพื่อกำ�หนดเป้าหมายการกระจายการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน
(3) ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร และผลิตผลิตภัณฑ์ สูม่ าตรฐานความปลอดภัย และความเชือ่ มัน่
ของผู้บริโภค
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด ด้วยพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนการผลิตและ
การตลาด การสร้างเครือข่ายการตลาด พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และการจัดการโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง
4) แผนงาน โครงการ
แผนงาน
2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.
2.
3.
4.

โครงการหลัก
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์ และ
GAP สำ�หรับพืชและสัตว์)
ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีปอ้ งกันและกำ�จัดโรคและแมลง ทดแทนโดยชีวภัณฑ์
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต (ปัจจัยการผลิต) ภายใต้ระบบ
การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบของหมอกควัน (PM 2.5)
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ� 
เกษตรอัจฉริยะ และบริหารความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
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แผนงาน
2.2 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์ม
บนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชน
2.3 การพัฒนาระบบจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
การตลาด และโลจิสติกส์

2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพนอก
ภาคการเกษตร
2.5 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้
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โครงการหลัก
5. เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง
7. พัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวบนห่วงโซ่อุปทาน
เพิ่มคุณภาพผลผลิต
8. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
9. พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้
10. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurship) บนพื้นฐาน
การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (E-Commerce)
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม
12. โครงการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้
13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน
14. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
เน้นการเพิ่มศักยภาพชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมีแผนชุมชนเป็นกลไกที่สำ�คัญ และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน การสร้างและ
พัฒนาผู้นำ�ในชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ สร้างจิตสำ�นึกในการรักษา
วัฒนธรรมท้องถิน่ และความมัน่ คงของชาติ รวมทัง้ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนในด้านการศึกษา สาธารณสุข
และการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ โดยมีหน่วยงานร่วม 8 หน่วยงาน ได้แก่ สวพส. กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการพัฒนาชุมชน กศน. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ป.ป.ส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย 5 แผนงาน 14 โครงการหลัก งบประมาณรวม 224,582,000 บาท
1) เป้าประสงค์
ชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองและขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนได้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนและมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน
2) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่สามารถจัดทำ�แผนชุมชน
ที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
2) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีผู้นำ�ชุมชน เกษตรกร
ที่เข้มแข็ง
3) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง

ค่าเป้าหมาย
ปัจจุบัน
ร้อยละ 5

2566 - 2570
ร้อยละ 20

ร้อยละ 31.98
ร้อยละ 40
(197 กลุ่มบ้าน / 862 ราย)
(250 กลุ่มบ้าน / 1,000 ราย)
ร้อยละ 15.91
ร้อยละ 50
(98 กลุ่มบ้าน / 24 สถาบันเกษตรกร) (313 กลุ่มบ้าน / 59 สถาบันเกษตรกร)
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

3) แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน ให้ชมุ ชนอยูไ่ ด้
ในกรณีภัยพิบัติ และสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ
(2) ยกระดับการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(3) เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�เกษตรกร สตรี และเยาวชน
(4) ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและการตลาด
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
(6) ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
(7) เสริมสร้างจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและความมั่นคงของชาติ
(8) การรักษาบำ�บัดฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำ �บัดยาเสพติด
ที่ไม่กลับไปเสพซ้ำ�
4) แผนงาน โครงการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
3.1 การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหลัก
1. โครงการส่งเสริมการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
2. โครงการส่งเสริมการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ 3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
ของสหกรณ์
กลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
4. โครงการพัฒนากองทุนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ของสหกรณ์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์ และการบริการจัดการด้าน
การผลิตและการตลาด
3.3 สร้างและพัฒนาผู้นำ�ชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ในด้านต่างๆ

6. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำ�และกรรมการชุมชน
7. โครงการสร้างผู้นำ�ชุมชนรุ่นใหม่
8. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ 9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในชุมชน
10. โครงการส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ
11. โครงการส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
12. เสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
3.5 การส่งเสริมการพัฒนาคน
13. โครงการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งด้านการประกอบอาชีพและทักษะการดำ�รงชีวิต

5.4 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG model ภายใต้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เร่งรัดการทำ�แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในระดับหมู่บ้าน และข้อมูลที่จำ�เป็น
เพื่อวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานร่วม 6 หน่วย
งาน ได้แก่ สวพส. กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย 4 แผนงาน 13 โครงการหลัก งบประมาณรวม 498,821,000 บาท

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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1) เป้าประสงค์
กลุ่มบ้านเป้าหมายในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีการจัดการที่ดิน และวางผังชุมชน
ตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ มีความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และปัญหาที่สำ�คัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
2) ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีการกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำ�กิน
และจัดทำ�ผังชุมชน
2) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ถูกต้องตามผังชุมชน
หลักวิชาการ และกฎหมาย
3) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีระเบียบและคณะกรรมการ
และแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน
ร้อยละ 54
(333 กลุ่มบ้าน)
ร้อยละ 54
(333 กลุ่มบ้าน)
ร้อยละ 54
(298 กลุ่มบ้าน)

2566 - 2570
ร้อยละ 100
(616 กลุ่มบ้าน)
ร้อยละ.100
(616 กลุ่มบ้าน)
ร้อยละ 100
(616 กลุ่มบ้าน)

3) แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการกำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีป่ า่ และพืน้ ทีท่ �ำ กิน และจัดทำ�ผังชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม
และเป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมาย
(2) ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร และระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูง โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(3) อนุรักษ์ดินและน้ำ� และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เสื่อมโทรม
(4) ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน
(5) ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยการวางแผน สร้างระเบียบและคณะกรรมการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ� อาหาร พลังงาน และลด CO2
4) แผนงาน โครงการ
แผนงาน
4.1 ส่งเสริมการจัดการที่ดิน
อย่างมีส่วนร่วมตามระเบียบ
และข้อกฎหมาย

4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�
ลำ�ธาร และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4.3 การแก้ไขปัญหาและ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้
และกระบวนการมีส่วนร่วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการหลัก
โครงการจัดทำ�แนวเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรเพื่อป้องกันการบุกรุก
โครงการจัดทำ�เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
โครงการส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการสนับสนุนระบบเก็บกักน้ำ�ในระดับไร่นาโดยเกษตรกร และการประหยัดการใช้น้ำ�

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน
โครงการพัฒนาการฟืน้ ฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพ
9. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
10. โครงการพัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน
11. โครงการรณรงค์เพือ่ ลดใช้สารเคมีบนพืน้ ทีส่ งู และเฝ้าระวังการปนเปือ้ นมลพิษในสิง่ แวดล้อม
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แผนงาน
4.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดินและการอนุรักษ์
ดินและน้ำ�

โครงการหลัก
12. โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
13. โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
เน้ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จำ� เป็ น ต่ อ การดำ � รงชี วิ ต โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การผลิ ต
ทางการเกษตรเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต และโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกระจายองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง และสนับสนุนตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง รวมทั้งเสริมสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและบำ�รุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยมีหน่วยงานร่วม 5 หน่วย
งาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ� กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สวพส. ประกอบด้วย
5 แผนงาน 13 โครงการหลัก งบประมาณรวม 2,383,314,730 บาท
1) เป้าประสงค์
ชุมชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวติ และยกระดับการประกอบอาชีพทีไ่ ด้มาตรฐาน
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวางแผน บริหารจัดการและบำ�รุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
(ไฟฟ้า น้ำ� ถนน) ตามแผนการขอรับสนับสนุน
2) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
Logistic และการตลาด (โรงรวบรวมผลผลิต คัดบรรจุ
ห้องวิเคราะห์สาร ฯลฯ) ตามแผนการขอรับสนับสนุน
3) ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี
(2566 - 2570) ที่ตั้งไว้

ค่าเป้าหมาย
ปัจจุบัน
• มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 48 (298 กลุ่มบ้าน)
• แหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 71
• แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร ร้อยละ 41
ร้อยละ 25
(ด�ำเนินการแล้ว 11 แห่ง จาก 44 แห่ง)
• สัญญาณอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 15
• สัญญาณโทรศัพท์ ร้อยละ 47

2566 - 2570
ร้อยละ 50

ร้อยละ 50
22 แห่ง
• สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ร้อยละ 30
• สัญญาณโทรศัพท์
ร้อยละ 70

3) แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกในชุมชน
(2) พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก ระบบน้ำ�บาดาล และระบบกระจายน้ำ�  เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุนการจัดการผลผลิตให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต
(4) พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
(5) พัฒนาโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์รองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโลจิสติกส์
เพื่อกระจายองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนการตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง
(6) การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
(7) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการและบำ�รุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4) แผนงาน โครงการ
แผนงาน
5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า
และพลังงานในชุมชน
5.2 พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก
ระบบน้ำ�บาดาล และระบบกระจายน้ำ� 
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหาร
จัดการน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ
5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
และลดต้นทุนการผลิต
5.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
และลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
5.5 พัฒนากระบวนการดูแลรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานด้วยกระบวนการชุมชน

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

โครงการหลัก
โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งลำ�เลียงผลผลิตทางการเกษตร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้
โครงการสนับสนุนพลังงานทางเลือก
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
โครงการจัดหาน้ำ�และซ่อมบำ�รุงระบบประปาบาดาล

7. โครงการสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
8. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี
9. โครงการระบบการรวบรวมผลผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
10. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนผลผลิต
11. ศึกษาระบบการตลาดและ Logistic ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
12. โครงการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบำ�รุงรักษาปัจจัยพืน้ ฐานต่างๆ
13. โครงการสนับสนุนกองทุนเพื่อดูแลและบำ�รุงรักษาโครงสร้างพื้นที่ฐานภายในชุมชน

5.6 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เน้นการบริหารจัดการการพัฒนาแบบเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู ให้มปี ระสิทธิภาพ ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง หน่วยงานของรัฐ และสถาบัน
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง และยกระดับฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับการพัฒนาแบบบูรณาการและขับเคลือ่ นการใช้ระบบ
สารสนเทศในการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วม 5 หน่วย
งาน ได้แก่ สวพส. กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน กรมประมง ประกอบด้วย 2 แผน
งาน 6 โครงการหลัก งบประมาณรวม 74,399,000 บาท
1) เป้าประสงค์
ยกระดับการบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมาย และมีฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลพืน้ ทีส่ งู ด้วยระบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้ชมุ ชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถใช้ประโยชน์สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่สูง
2) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
6.1 ร้อยละของกลุ่มบ้านที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนา
6.2 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติ
6.3 ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จำ�เป็น
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
ปัจจุบัน
ร้อยละ 81 (500 กลุ่มบ้าน)
ร้อยละ 51
-

2566 - 2570
ร้อยละ 100
(616 กลุ่มบ้าน)
ร้อยละ 70
พัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุม
พื้นที่เป้าหมาย 616 กลุ่มบ้าน
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3) แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�และขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาของพื้นที่และกลุ่มบ้าน
(2) ยกระดับการบริหารจัดการการพัฒนาแบบเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน
(3) พัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการหน่วยงานเข้าทำ �งาน
ในพื้นที่ และรองรับการพัฒนาแบบบูรณาการ
(4) ขับเคลือ่ นระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิก์ ารดำ�เนินงาน รวมทัง้ การ ถอดบทเรียน
เผยแพร่และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(5) การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
4) แผนงาน โครงการ
แผนงาน
โครงการหลัก
6.1 สนับสนุนการบูรณาการ
1. โครงการจัดทำ� Master Plan เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการสนับสนุนดำ�เนินงานโครงการ
ของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน 2. โครงการจัดทำ�แผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานที่มีความชัดเจนในการตอบสนอง
การพัฒนาพื้นที่สูง
ความต้องการของชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่และสามารถเชื่อมโยง อำ�นวย
ประโยชน์การดำ�เนินงาน
6.2 พัฒนาและยกระดับฐานข้อมูล
4. โครงการพัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กลางเชิงพื้นที่
5. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย
6. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยภาคีเครือข่าย

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมความรู้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น เนื่องจากการมีอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
2) เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง มีความรูใ้ นการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
3) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง และบริหาร
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้แผนชุมชนและการรวมกลุ่มที่ได้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
4) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีการกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ป่า พื้นที่ทำ�กิน และ
มีพื้นที่ปลูกป่าชาวบ้านและป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น

ส่วนที่

การขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล

ส่วนที่

การขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล
จากลักษณะของแผนปฏิบัติการโครงการฯ ที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมและ
งบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง และบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการในระดับท้องถิน่ และระดับหมูบ่ า้ น จึงทำ�ให้กระบวนการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร
ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
1) กระบวนการจัดทำ�แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการรายพื้นที่ในรายปี เพื่อให้
กรอบแนวทางการดำ�เนินงานของแผนปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ถูกนำ�ไปปฏิบตั โิ ดยการเชือ่ มต่อแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง
เข้ากับกิจกรรมและงบประมาณในส่วนท้องถิน่ และในระดับหมูบ่ า้ นอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพภูมสิ งั คมและความพร้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร
เชิงบูรณาการรายพืน้ ที่ (พืน้ ทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารฯ) จึงมีความสำ�คัญ โดยมีขน้ั ตอนการดำ�เนินการ
ดังนี้
1.1) การจัดทำ�แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการรายพื้นที่ในรายปี โดยนำ�ผล
การสำ�รวจและวิเคราะห์ชมุ ชนในระดับหมูบ่ า้ นหลักและหมูบ่ า้ นรอง นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุม
ในการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารเชิงบูรณาการ ซึง่ จะเป็นการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม และ
งบประมาณ จากส่วนราชการส่วนกลางที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเข้ากับแผนการพัฒนา
ของจังหวัด รวมทั้งแผนชุมชนหรือแผนการพัฒนาและงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ (เทศบาล อบต. และ อบจ.) ทีเ่ ป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบในพืน้ ที่ รวมทัง้ ระดมความคิด
ในการกำ�หนดตัวชี้วัดรายกิจกรรม รายพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสิ่งบ่งชี้เป้าหมายการดำ�เนินงาน
การติดตาม และประเมินผลความสำ�เร็จของโครงการรายพื้นที่ในรายปี
1.2) การประสานการดำ�เนินงาน การกำ�กับดูแล และการติดตามประเมินผล
ตามตัวชีว้ ดั รายปี โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) ทำ�หน้าทีป่ ระสาน
ดำ�เนินการและเป็นฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการระดับอำ�เภอ และระดับจังหวัด
ในทุกพืน้ ที่ เพือ่ ติดตามประเมินผลความสำ�เร็จ และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้ประสบ
ผลสำ�เร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

1 องค์กรบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาและกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร จึงอาศัยองค์กรการดำ�เนินงานทัง้ ในระดับส่วนกลางระดับ
จังหวัด และระดับพื้นที่ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามระเบี ย บสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับโครงการหลวง พ.ศ. 2550 ที่กำ�หนดให้มีคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่พิจารณาและกำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับงานโครงการหลวง รวมถึงพิจารณาและกำ�หนดแผนงานโครงการ และกิจกรรมใดๆ
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินการ
1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำ�งานของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 10 (6) และข้อ 11 ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
1.3 คณะกรรมการอำ�นวยการภายใต้ความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานงานการดำ�เนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการพัฒนาเข้ากับกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ รวมทั้งติดตามประเมินผล
เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
2) คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการระดับอำ�เภอ ประกอบด้วย นายอำ�เภอเป็นประธานกรรมการ
และมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในระดับอำ�เภอ องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับ
ตำ�บล และผู้แทนในระดับหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ ทำ�หน้าที่สนับสนุนและร่วมดำ�เนินงานในระดับพื้นที่

2 การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ทำ�หน้าที่ในการติดตามกำ�กับและประเมินผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้
1) การติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงประจำ�ปีเพื่อติดตามงบประมาณที่ได้รับ ผลการดำ�เนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานต่อคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
2) การประเมินแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดโครงการในปีที่ 3 (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) เพื่อสรุปผล
การปฏิบัติงานและสรุปบทเรียนสำ�หรับนำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินงานต่อไป
3) จัดทำ�แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ในการตั้งเป้าหมายการดำ�เนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
เพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งการถอดบทเรียนการดำ�เนินงานร่วมกันในแต่ละระยะ

ส่วนที่

กรอบงบประมาณ

1. การวิจัยสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และการตลาด
3. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
4. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำ�เป็น
6. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ (บาท)

ยุทธศาสตร์

23,621,000 26,818,000

6
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776,616,970 415,423,320 410,980,970 375,080,970 405,212,500 2,383,314,730
5,818,000

5,821,000

74,399,000

1,044,629,950 687,360,900 681,538,350 639,692,400 672,496,530 3,725,718,130

12,321,000

498,821,000

224,582,000

13

49,812,550

97,464,200 98,714,200 100,364,200 101,064,200 101,214,200

47,282,950

331,326,400

13

45,335,900

70,361,280

40,131,500 42,019,100

67,871,280

14

69,361,280

213,275,000

รวม

62,471,280 61,261,280

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
44,325,000 43,125,000 43,175,000 42,575,000 40,075,000

14

โครงการ
หลัก
13

1 สรุปกรอบงบประมาณ จำ�แนกตามยุทธศาสตร์

กรอบงบประมาณ

ส่วนที่

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7

7
8

กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
7 หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ป.ป.ส.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข

2 หน่วยงาน

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รวม
3. สร้างความเข้มแข็ง 1
ของชุมชน
2
3
4
5
6

1. การวิจัยสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูง
รวม
2. การพัฒนาส่งเสริม
อาชีพและการตลาด

ยุทธศาสตร์

2 สรุปกรอบงบประมาณ จำ�แนกตามยุทธศาสตร์ และหน่วยงาน

8,150,000
2,805,000

6,660,740

6,425,040
7,600,000
2,640,000

600,000
43,125,000
5,358,000
1,545,500
266,100
650,000
207,680
1,584,000
51,650,000
61,261,280
11,300,000
2,717,360
720,000
2,328,000
7,338,000

42,525,000

500,000
44,325,000
5,358,000
1,545,500
266,100
650,000
217,680
1,584,000
52,850,000
62,471,280
10,500,000
2,580,460
720,000
2,328,000
7,338,000

43,825,000

ปี 2566

9,100,000
2,970,000

6,923,540

600,000
43,175,000
5,358,000
1,545,500
266,100
650,000
207,680
1,584,000
59,750,000
69,361,280
13,100,000
2,856,360
720,000
2,328,000
7,338,000

42,575,000

งบประมาณ (บาท)
ปี 2567
ปี 2568

10,050,000
3,135,000

7,214,590

700,000
42,575,000
5,358,000
1,545,500
266,100
650,000
217,680
1,584,000
58,250,000
67,871,280
13,500,000
2,997,360
720,000
2,328,000
7,338,000

41,875,000

ปี 2569

11,050,000
3,300,000

7,536,190

700,000
40,075,000
5,358,000
1,545,500
266,100
650,000
207,680
1,584,000
60,750,000
70,361,280
14,400,000
3,140,360
720,000
2,328,000
7,338,000

39,375,000

ปี 2570

45,950,000
14,850,000

34,760,100

3,100,000
213,275,000
26,790,000
7,727,500
1,330,500
3,250,000
1,058,400
7,920,000
283,250,000
331,326,400
62,800,000
14,291,900
3,600,000
11,640,000
36,690,000

210,175,000

รวม (บาท)

46
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงาน

รวม
8 หน่วยงาน
4. อนุรักษ์และฟื้นฟู 1 กรมป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติ 2 กรมพัฒนาที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม
3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
5 กรมประมง
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รวม
6 หน่วยงาน
5. พัฒนาโครงสร้าง 1 กรมทรัพยากรน้ำ�
พื้นฐานที่จำ�เป็น
2 กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล
3 กรมชลประทาน
4 กรมพัฒนาที่ดิน
5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวม
5 หน่วยงาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
การบริหารจัดการ 2 กรมปศุสัตว์
3 กรมประมง
4 กรมส่งเสริมการเกษตร
5 กรมการพัฒนาชุมชน
รวม
5 หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น (บาท)
20 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์
ปี 2566
40,131,500
23,745,000
48,847,000
5,642,300
15,500,000
1,829,900
1,900,000
97,464,200
653,832,900
1,771,570
79,500,000
12,112,500
29,400,000
776,616,970
22,800,000
210,000
220,000
325,000
66,000
23,621,000
1,044,629,950

งบประมาณ (บาท)
ปี 2567
ปี 2568
42,019,100 45,335,900
23,745,000 23,745,000
48,847,000 48,847,000
5,642,300
5,642,300
16,700,000 18,000,000
1,829,900
1,829,900
1,950,000
2,300,000
98,714,200 100,364,200
264,500,000 272,500,000
14,210,820
2,368,470
92,200,000 92,100,000
12,112,500 12,112,500
32,400,000 31,900,000
415,423,320 410,980,970
26,000,000 11,500,000
210,000
210,000
220,000
220,000
325,000
325,000
63,000
66,000
26,818,000 12,321,000
687,360,900 681,538,350
ปี 2569
47,282,950
23,745,000
48,847,000
5,642,300
18,500,000
1,829,900
2,500,000
101,064,200
243,000,000
2,368,470
85,700,000
12,112,500
31,900,000
375,080,970
5,000,000
210,000
220,000
325,000
63,000
5,818,000
639,692,400

รวม (บาท)
ปี 2570
49,812,550
224,582,000
23,745,000
118,725,000
48,847,000
244,235,000
5,642,300
28,211,500
18,300,000
87,000,000
1,829,900
9,149,500
2,850,000
11,500,000
101,214,200
498,821,000
270,000,000 1,703,832,900
20,719,330
96,200,000
445,700,000
12,112,500
60,562,500
26,900,000
152,500,000
405,212,500 2,383,314,730
5,000,000
70,300,000
210,000
1,050,000
220,000
1,100,000
325,000
1,625,000
66,000
324,000
5,821,000
74,399,000
672,496,530 3,725,718,130

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
7. กรมการข้าว
8. กรมวิชาการเกษตร
9. กรมหม่อนไหม
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11. กรมป่าไม้
12. กรมทรัพยากรน้ำ�
13. กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล
14. กรมชลประทาน
15. สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
16. กระทรวงสาธารณสุข
17. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
18. กรมการพัฒนาชุมชน
19. สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

หน่วยงาน

3 สรุปกรอบงบประมาณ จำ�แนกตามหน่วยงาน
โครงการ
หลัก
48
4
3
4
1
3
1
1
2
1
3
1
1
2
4
1
1
2
2
11
พ.ศ. 2566
174,875,000
60,959,500
1,794,000
2,316,000
2,580,460
1,870,500
5,358,000
650,000
217,680
5,642,300
23,745,000
653,832,900
1,771,570
79,500,000
720,000
2,640,000
2,328,000
7,404,000
6,425,040
10,000,000
1,044,629,950

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
180,575,000 176,825,000
60,959,500 60,959,500
1,794,000
1,794,000
2,316,000
2,316,000
2,717,360
2,856,360
1,870,500
1,870,500
5,358,000
5,358,000
650,000
650,000
207,680
207,680
5,642,300
5,642,300
23,745,000 23,745,000
264,500,000 272,500,000
14,210,820
2,368,470
92,200,000 92,100,000
720,000
720,000
2,805,000
2,970,000
2,328,000
2,328,000
7,401,000
7,404,000
6,660,740
6,923,540
10,700,000 12,000,000
687,360,900 681,538,350
พ.ศ. 2569
169,025,000
60,959,500
1,794,000
2,316,000
2,997,360
1,870,500
5,358,000
650,000
217,680
5,642,300
23,745,000
243,000,000
2,368,470
85,700,000
720,000
3,135,000
2,328,000
7,401,000
7,214,590
13,250,000
639,692,400

รวม (บาท)
พ.ศ. 2570
164,725,000 866,025,000
60,959,500 304,797,500
1,794,000
8,970,000
2,316,000
11,580,000
3,140,360
14,291,900
1,870,500
9,352,500
5,358,000
26,790,000
650,000
3,250,000
207,680
1,058,400
5,642,300
28,211,500
23,745,000 118,725,000
270,000,000 1,703,832,900
20,719,330
96,200,000 445,700,000
720,000
3,600,000
3,300,000
14,850,000
2,328,000
11,640,000
7,404,000
37,014,000
7,536,190
34,760,100
14,600,000
60,550,000
672,496,530 3,725,718,130

48
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ภาคผนวก

ภาค
ผนวก

ที่

คำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�
แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง และแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570)

52

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

53

54

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ภาค
ผนวก

ที่

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
จำ�แนกรายยุทธศาสตร์

700,000

1,500,000
1,250,000

8 เรื่อง
8 เรื่อง

1,250,000

1,500,000

1,250,000

1,500,000

10,500,000

2,275,000

37 พันธุ์

700,000

900,000

9,450,000 10,400,000

600,000

10 พันธุ์

750,000

1,750,000

2,725,000

650,000

11 พันธุ์

1,750,000

2,425,000

1,750,000

6,075,000

5,275,000

5,625,000

18,575,000

พ.ศ. 2567

1,500,000

1,500,000

11,750,000

2,875,000

750,000

900,000

2,000,000

6,525,000

21,675,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569

20,075,000 18,075,000

พ.ศ. 2566

8 พันธุ์

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 1.1 วิจยั พันธุพ
์ ชื และสัตว์ใหม่ พันธุพ
์ ชื ท้องถิน่
และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 1 ปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ที่มีคุณภาพดี
และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
1. การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ที่มี CBD สูง/คุณค่า
ทางโภชนาการสูงในเมล็ด/เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง
2. การปรับปรุง/คัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เหมาะสม
(มีผลผลิตสูง/คุณค่าโภชนาการสูง/ทนต่อโรค
แมลง/ใช้น้ำ�น้อย/ทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ)
3. การรวบรวมและคัดเลือกธัญพืชท้องถิ่น (ข้าวโพด
ข้าวเหนียว งาหอม ถั่วพื้นเมือง ลูกเดือย)
เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาต่อยอด (พันธุ์)
และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
4. การคัดเลือกพันธุ์พืชเศรษฐกิจสำ�คัญของพื้นที่สูง
(กาแฟที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะ พันธุ์ไม้ผล
พืชผักอินทรีย์ มันเทศญี่ปุ่น ไม้ดอก)
โครงการหลักที่ 2 วิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
และคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง
1. การศึกษาการจัดการระบบการปลูกเฮมพ์
เพือ่ ใช้ประโยชน์ดา้ นเส้นใย อาหาร และการแพทย์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวไร่ ข้าวนา
ธัญพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

3,650,000 สวพส.

4,100,000 สวพส.

9,500,000 สวพส.

หน่วย
งาน

1,500,000

1,500,000

6,750,000 สวพส.

7,500,000 สวพส.

12,000,000 54,100,000

2,775,000 13,075,000 สวพส.

900,000

900,000

2,250,000

6,825,000 30,325,000

20,925,000 99,325,000

พ.ศ. 2570

รวม (บาท)

จำ�แนกรายยุทธศาสตร์

56
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู (กาแฟ ไม้ผล พืชผัก ปศุสตั ว์ ผึง้ ชันโรง)
4. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และสารทดแทน
สารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
โครงการหลักที่ 3 วิจัยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเกษตร โลจิสติกส์ และการตลาด
1. การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กับพื้นที่สูง
2. การศึกษาระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่
ของสินค้าเกษตรที่สำ�คัญบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง
1. การวิจัยผลิตภัณฑ์จากเส้นใย เส้นด้ายเฮมพ์
ที่มีคุณสมบัติระบายความชื้น มีความแข็งแรง
ป้องกันแบคทีเรีย และรังสียูวี
2. การวิจัยผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืชที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง
3. การวิจัยผลิตภัณฑ์จากกาแฟอราบิก้าและ
ชาคุณภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และผลิตภัณฑ์
จากพืชผัก (มันเทศญี่ปุ่น พริกกะเหรี่ยง)
4. การวิจัยผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ชันโรง และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากปศุสัตว์ที่มีเอกลักษณ์บนพื้นที่สูง
5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารบนพื้นที่สูง
(Food valley) อำ�เภออมก๋อย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

400,000
-   

7 รายการ
6 รายการ

500,000

1,300,000

7 รายการ

2 กลุ่ม 5 หย่อมบ้าน
387 ครัวเรือน, รายได้
400,000 บาทต่อกลุ่มต่อปี

750,000

2,950,000

600,000

-   

250,000

450,000

750,000

2,050,000

-   

-

2,400,000
2,400,000

1,650,000

2,200,000

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
4,500,000 6,000,000

16 รายการ

4 เรื่อง

4 เรื่อง

14 รายการ

67 เรื่อง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

600,000

-   

250,000

400,000

750,000

2,000,000

-   

-

1,750,000

700,000

500,000

250,000

400,000

750,000

2,600,000

800,000

-   

800,000

1,750,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
6,000,000
7,000,000

800,000 สวพส.

2,400,000 สวพส.

3,200,000

9,350,000 สวพส.

700,000

-   

250,000

400,000

750,000

3,100,000

มจธ.

500,000 สวพส.

1,400,000 สวพส.

2,950,000 สวพส.

3,750,000 สวพส.

2,100,000 11,700,000

-   

-

2,000,000

หน่วย
งาน

พ.ศ. 2570
7,000,000 30,500,000 สวพส.

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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แผนงานที่ 1.2 วิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และ
แก้ ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการหลักที่ 5 วิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงพื้นที่
เพื่อแก้ ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
1. การวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และลดปัญหาโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง
2. การศึกษาและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการ/
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง
(ดิน น้ำ� ป่าไม้ หมอกควัน ขยะ)
3. การวิจยั และพัฒนาการนำ�ของเสียและวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
4. การวิจัยเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนในดิน
เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 6 วิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพรรณไม้
ท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1. การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง
(พืชและเห็ดท้องถิ่น)
2. การศึกษาวิธีการเขตกรรมและการจัดการ
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพืชที่ชุมชนมีการใช้ประโยชน์
หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ใกล้สูญหายทั้งใน
และนอกถิ่นกำ�เนิด
3. การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลพืชและเห็ดท้องถิน่
บนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2,500,000

4 ผลิตภัณฑ์

1,750,000

1,600,000

500,000

10 ชุมชน

10 ชนิด

1 ระบบ

5,350,000

900,000

5 ชุมชน

1 เทคโนโลยี

1,500,000

4,900,000

500,000

1,600,000

1,750,000

5,350,000

1,200,000

2,500,000

900,000

1,500,000

6,100,000

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
16,250,000 17,450,000

3 เรื่อง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

500,000

1,600,000

1,750,000

5,350,000

1,200,000

2,500,000

900,000

1,500,000

6,100,000

1,600,000

1,750,000

4,850,000

2,500,000

900,000

1,500,000

4,900,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
17,450,000 15,750,000

4,500,000 สวพส.

7,500,000 สวพส.

หน่วย
งาน

1,600,000

1,750,000

1,500,000 สวพส.

8,000,000 สวพส.

8,750,000 สวพส.

4,850,000 25,750,000

2,400,000 สวพส.

2,500,000 12,500,000 สวพส.

900,000

1,500,000

4,900,000 26,900,000

พ.ศ. 2570
15,750,000 82,650,000

รวม (บาท)
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
1,500,000 1,500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
1,500,000
1,500,000

พ.ศ. 2570
1,500,000

4. การศึกษาชนิดไม้ รูปแบบการปลูก และการจัดการป่า
9 ชนิด/ 3 รูปแบบ
รอบชุมชนที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(ไผ่ ไม้สน ไม้ทอ้ งถิน่ จันทน์หอม ไม้ยนื ต้นเศรษฐกิจ)
โครงการหลักที่ 7 วิจยั เพือ่ ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิม่
6,000,000
6,000,000 6,000,000
6,000,000
6,000,000
จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง
1. การศึกษารูปแบบการปลูกและการจัดการ
10 ชนิด
2,500,000 2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช
ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร
5 ชุมชน
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
การปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรดี
ที่เหมาะสมสำ�หรับพืชสมุนไพร
3. การวิจยั และพัฒนาต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาการใช้ประโยชน์
3 ผลิตภัณฑ์
3,000,000 3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 1.3 วิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
6,500,000 6,100,000
5,400,000
3,400,000
1,650,000
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรูบ้ นพืน้ ทีส่ งู
โครงการหลักที่ 8 วิจยั เพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคม
2,500,000 2,500,000
2,500,000
1,100,000
1,100,000
แห่งการเรียนรูบ้ นพืน้ ทีส่ งู
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้
1,200,000 1,300,000
1,400,000
1,100,000
1,100,000
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ต้นแบบในโครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
1,300,000 1,200,000
1,100,000
-   
-   
เพื่อการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
9 แห่ง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
งาน

3,600,000 สวพส.

6,100,000 สวพส.

9,700,000

23,050,000

15,000,000 สวพส.

2,500,000 สวพส.

12,500,000 สวพส.

30,000,000

7,500,000 สวพส.

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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2. องค์ความรู้ด้านสังคม
ที่สนับสนุนการยกระดับ
การพัฒนาชุมชนเพือ่ เป็น
ชุมชนต้นแบบและ
แหล่งเรียนรูบ้ นพืน้ ทีส่ งู
(ระยะที่ 1 จำ�นวน 88
ชุมชน และระยะที่ 2
จำ�นวน 132 ชุมชน)

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

โครงการหลักที่ 11 วิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรบน
พื้นที่สูง
ฐานข้อมูลโครงสร้าง
ประชากรบนพื้นที่สูง

โครงการหลักที่ 9 วิจัยเพื่อพัฒนาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
1. การศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำ�เกษตรกรที่
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
เหมาะสมกับช่วงวัยและกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการ
ผูน้ ำ�เกษตรกรและ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กลุ่มสถาบันเกษตรกร
ที
่เหมาะสมกับภูมิสังคม
2. การวิจัยและพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่เหมาะ
สมในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
10 ชาติพันธุ์
3. การศึกษาภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
น้ำ� และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ภูมิปัญญาการจัดการ
ทรัพยากรดิน น้ำ� และป่าไม้
ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่
สูง 5 ชาติพันธุ์
โครงการหลักที่ 10 วิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของ
กลุ่มสตรีและเด็กบนพื้นที่สูง

3. การศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
4. การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก
บนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

-

900,000

900,000

900,000

2,700,000

3,000,000

1,000,000

2,700,000

-   

3,000,000

-   

500,000

-

2,400,000

2,400,000

-   

-

-

2,300,000

2,300,000

-   

550,000

-

สวพส.

สวพส.

หน่วย
งาน

1,800,000 สวพส.

2,950,000

-

สวพส.

สวพส.

10,400,000 สวพส.

- 10,400,000

-   

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2570
-   
-   
-   
-   
-   
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บนพื้นที่สูง
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
แผนงานที่ 1.4 ยกระดับการนำ�งานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ดว้ ยกลไกและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
โครงการหลักที่ 12 การผลักดันกระบวนและกลไก
การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1. การผลักดันกระบวนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้
• องค์ความรู้จากผลงาน
ประโยชน์ และประเมินผลกระทบจากการนำ�ผล
วิจยั ทีถ่ กู นำ�ไปใช้ประโยชน์
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 50 ของจำ�นวน
โครงการวิจัย/ปี
• การประเมินผลกระทบ
ร้อยละ 30 ของผลงาน
วิจัยที่มีการนำ�ไปใช้
ประโยชน์
2. การประเมินผลสำ�เร็จของงานวิจัย
• ผลการประเมินความสำ�เร็จ
ของงานวิจัย ทุก 4 ปี
3. สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
• จำ�นวนผลงานวิจัยและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีย่ น่ื ขอ
คุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่น้อยกว่า
10 รายการ/ปี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,500,000
1,250,000
500,000

250,000
500,000

1,500,000
1,250,000
500,000

250,000
500,000

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
100,000

600,000

250,000

600,000

1,450,000

1,750,000

600,000

250,000

600,000

1,450,000

1,750,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
500,000

600,000

250,000

600,000

1,450,000

1,750,000

พ.ศ. 2570
550,000

หน่วย
งาน

2,800,000 สวพส.

1,250,000 สวพส.

2,800,000 สวพส.

6,850,000

8,250,000

1,150,000 สวพส.

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

โครงการหลักที่ 13 การสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความ
จำ�นวนโครงการวิจัย/
ร่วมมือทางวิชาการ/เครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยน/
1.1 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
ความร่
วมมือด้านการวิจัย
		 อาชีพ เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
1.2 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานทั้งภายในและ
		 และความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
1.3 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านสังคม
10 เครือข่าย
1.4 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากร
		 ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

300,000

43,175,000

250,000

44,325,000 43,125,000

250,000

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
250,000
250,000

42,575,000

300,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
300,000
300,000
หน่วย
งาน

1,400,000 สวพส.

1,400,000

40,075,000 213,275,000

300,000

พ.ศ. 2570
300,000

รวม (บาท)
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์ และ
GAP สำ�หรับพืชและสัตว์)
1. โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
1 โครงการ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาให้เกษตรกรได้รับรอง
1,600 ราย
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Orgwanic/GAP)
2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการหลวง
คลองลาน) จังหวัดกำ�แพงเพชร
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นพันธุพ์ ชื และ
แปลงขยายผลในพื้นที่
การผลิตพืชทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ อาทิ มะนาววงบ่อ
เกษตรกร 125 ราย
ไม้ผลพันธุ์ดี ผักปลอดสารพิษ ให้เกษตรกร
โดยอบรมปีละ 100 ราย ขยายผลในพื้นที่
เกษตรกร 25 ราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2,500,000

200,000

2,500,000

200,000

200,000

2,500,000

10,126,180 10,126,180

10,136,180

พ.ศ. 2568

35,226,180 38,726,180

พ.ศ. 2567

34,736,180

พ.ศ. 2566

รวม (บาท)

200,000

2,500,000

200,000

2,500,000

สวพส.

1,000,000 ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
การเกษตรพิจิตร
(กรมวิชาการ)

12,500,000

10,136,180 10,126,180 50,650,900

หน่วยงาน

จำ�แนกรายยุทธศาสตร์

38,236,180 37,726,180 184,650,900

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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4 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะที่ใช้
ในการติดตามงาน ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สะเนียน บ้านสะเนียน ตำ�บลสะเนียน อำ�เภอเมือง
จังหวัดน่าน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดเพื่อเพิ่ม
รายได้เกษตรกร
• สร้างแปลงสาธิตเรียนรู้1 แปลง (ค่าวัสดุการเกษตร)
กิจกรรมที่ 2 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ติดตามงาน ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา”
5,000

11,840

4 ครั้ง

11,840

1,500

450,000

พ.ศ. 2566

1 แปลง

1 แห่ง

1 แห่ง/1 ไร่

แปลงขยายผลในพื้นที่
เกษตรกร 385 ราย

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี
• ค่าวัสดุบำ�รุงรักษาแปลงหม่อนในสถานี

3. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์พืช
และการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ กาแฟ
มะคาเดเมีย ชา ไม้ผล ให้เกษตรกรโดยอบรมปีละ
330 ราย 11 หมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน ขยายผลในพื้นที่
เกษตรกร 77 ราย/ปี
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ� 
บ้านโป่งคำ� ตำ�บลดูพ่ งษ์ อำ�เภอสันติสขุ จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

11,840

5,000

11,840

1,500

450,000

พ.ศ. 2567

11,840

5,000

11,840

1,500

450,000

พ.ศ. 2568

11,840

5,000

11,840

1,500

450,000

11,840

5,000

11,840

1,500

450,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

59,200

25,000

59,200

7,500

2,250,000

รวม (บาท)

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน

สำ�นักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1
(กรมวิชาการ)

หน่วยงาน
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10,000

5,000

5,000

2 แห่ง

10 ไร่

15 ครั้ง

5,000

15 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม
(จุดใหม่)
• ค่าบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการปลูกหม่อน
• ค่าวัสดุการเกษตรบำ�รุงรักษาแปลงหม่อน
• ค่าวัสดุสาธิตการแปรรูป
กิจกรรมที่ 3 การร่วมประชุมและติดตาม
ให้คำ�แนะนำ�โครงการฯ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ”

5,000

10 ไร่

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการปลูกหม่อน- ค่าวัสดุ
การเกษตรบำ�รุงรักษาแปลงหม่อน
• ค่าวัสดุสาธิตการแปรรูป
กิจกรรมที่ 3 การร่วมประชุมและติดตาม
ให้คำ�แนะนำ�โครงการฯ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ”
4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางแดงใน อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

10,000

พ.ศ. 2566

3 แห่ง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม
• ค่าบริหารจัดการโครงการ “

3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋
อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,000

10,000

5,000

10,000

พ.ศ. 2567

5,000

10,000

5,000

10,000

พ.ศ. 2568

5,000

5,000

10,000

5,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

25,000

40,000

20,000

25,000

40,000

20,000

รวม (บาท)

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่

หน่วยงาน
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493,500
564,000
66,000

7,050 ราย
705 ไร่
110 ไร่
5 ไร่
48 ไร่
50 ราย
50 ราย
50 ราย

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการทำ�เกษตรแบบผสมผสาน

กิจกรรมที่ 6 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่)

กิจกรรมที่ 7 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่ 8 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่อง)

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

5,358,000

235 ไร่ 1,320 ราย

6. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิต
พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
เมืองหนาว
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว

5,000

7,500

พ.ศ. 2566

10 ครั้ง

2 ไร่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 2 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ด้านวิชาการ

5. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำ�ริ
บ้านป่าคา อำ�เภอคลองลาน จังหวัดกำ�แพงเพชร
กิจกรรมที่ 1
• ค่าวัสดุการเกษตรบำ�รุงรักษาแปลงหม่อน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

5,358,000

5,000

7,500

พ.ศ. 2567

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

5,358,000

5,000

7,500

พ.ศ. 2568

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

5,358,000

5,000

7,500

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

5,358,000

5,000

7,500

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
หน่วยงาน

100,000

150,000

250,000

960,000

150,000

330,000

2,820,000

2,467,500

กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมส่งเสริม
การเกษตร

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก
37,500 ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก
25,000 ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก
26,790,000
กรมการข้าว

รวม (บาท)
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กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี
ป้องกันและกำ�จัดโรคและแมลงทดแทนโดยชีวภัณฑ์
1. โครงการการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมีกำ�จัดโรคและแมลง
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมีกำ�จัดโรคและแมลง
โครงการหลักที่ 3 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
ลดต้นทุนการผลิต (ปัจจัยการผลิต) ภายใต้ระบบ
การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบของหมอกควัน
(PM 2.5)
1. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกผัก
2. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกข้าว
(ข้าวไร่/ข้าวนา)
3. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ผล
4. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกพืชไร่
5. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกชา
และกาแฟ
6. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ดอก
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ�
เกษตรอัจฉริยะ และบริหารความเสี่ยงจาก
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการทำ�ระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,000,000
2,500,000
6,000,000
3,000,000
1,000,000
600,000
3,000,000

3,000,000

44 พื้นที่
44 พื้นที่
44 พื้นที่
44 พื้นที่

12 พื้นที่

4,000,000

600,000
4,000,000

6,000,000
3,000,000
1,000,000

5,500,000
2,500,000

5,000,000

600,000
5,000,000

7,000,000
3,000,000
1,000,000

6,000,000
3,500,000

18,600,000 21,100,000

18,100,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

3,500,000

พ.ศ. 2568
100,000

3,500,000

พ.ศ. 2567
100,000

พ.ศ. 2566
100,000

44 พื้นที่
44 พื้นที่

44 พื้นที่

1 โครงการ

50 กลุ่ม

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2,000,000

13,000,000

2,000,000 13,000,000

500,000

รวม (บาท)

5,000,000

600,000
5,000,000

7,000,000
3,000,000
1,000,000

5,500,000
3,500,000

33,500,000
15,000,000
5,000,000

27,000,000
15,500,000

5,000,000

22,000,000

600,000 3,000,000
5,000,000 22,000,000

7,500,000
3,000,000
1,000,000

5,000,000
3,500,000

20,600,000 20,600,000 99,000,000

2,500,000

2,500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
100,000
100,000

สวพส.

สวพส.

สวพส.
สวพส.
สวพส.

สวพส.
สวพส.

สวพส.

กรมส่งเสริม
การเกษตร

หน่วยงาน
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แผนงานที่ 2.2 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์ม
บนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
โครงการหลักที่ 5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐาน
ฟาร์มขนาดเล็ก
1. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์
และประมง
2. โครงการสร้างฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมที่ 1 ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร
กิจกรรมที่ 2 ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก
3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก
4. โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
กิจกรรมที่ 1 เพาะขยายพันธุ์สุกร
5. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการเลี้ยงสุกร
6. โครงการสนับสนุนการปศุสัตว์ตามศักยภาพพื้นที่
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนแร่ธาตุ เวชภัณฑ์โค-กระบือ
กิจกรรมที่ 2 กองทุนยาสัตว์
กิจกรรมที่ 3 กองทุนอาหารสัตว์
กิจกรรมที่ 4 การทำ�/ปรับปรุง/จัดการแปลงหญ้า
โครงการหลักที่ 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
และประมง
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
และประมง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,000,000

606,000
156,000
232,000
104,000
116,000
232,000
18,000
30,000
22,000
18,000
2,316,100
2,000,000

150 แห่ง
150 แห่ง
200 ราย
200 ราย
100 ราย
200 ราย
300 ราย
15 แห่ง
10 แห่ง
300 ไร่

44 พื้นที่

2,200,000

18,000
30,000
22,000
18,000
2,516,100

232,000

116,000

232,000
104,000

606,000
156,000

5,500,000

7,034,000

6,534,000

2,500,000

18,000
30,000
22,000
18,000
2,816,100

232,000

116,000

232,000
104,000

606,000
156,000

6,000,000

7,534,000

พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
9,550,100 10,350,100

พ.ศ. 2566
8,850,100

44 พื้นที่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

3,000,000

18,000
30,000
22,000
18,000
3,316,100

232,000

116,000

232,000
104,000

606,000
156,000

6,500,000

8,034,000

1,160,000

580,000

1,160,000
520,000

3,030,000
780,000

30,000,000

3,500,000

13,200,000

18,000
90,000
30,000
150,000
22,000
110,000
18,000
90,000
3,816,100 14,780,500

232,000

116,000

232,000
104,000

606,000
156,000

7,000,000

8,534,000 37,670,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
11,350,100 12,350,100 52,450,500

สวพส.

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

สวพส.

หน่วยงาน
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2. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมที่ 1 เกษตรกร
กิจกรรมที่ 2 อาสาปศุสัตว์โครงการ
ตามพระราชดำ�ริ (อสร.)
3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และ
สนับสนุนพันธุส์ ตั ว์น�ำ้ เพือ่ การบริโภคและสร้างรายได้
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
แก่เกษตรกร
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
ให้กับโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนพันธุส์ ตั ว์น�ำ้ และปัจจัยการผลิต
4. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการประมง
แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาระบบจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
การตลาด และโลจิสติกส์
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการผลผลิต
หลังการเก็บเกีย่ วบนห่วงโซ่อปุ ทาน เพิม่ คุณภาพผลผลิต
1. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
และการแปรรูปให้ได้รับมาตรฐาน (GMP/HACCP)
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
1. โครงการพัฒนาและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
พบพระ อำ�เภอพบพระ จังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10 พื้นที่

  5 แห่ง  

600,000 ตัว
300 ราย

35 แห่ง

550 ราย

2.000 ราย
50 ราย

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2,000,000

2,200,000

2,275,000

2,075,000

2,000,000

3,000,000
2,000,000

5,335,000

6,235,000

3,000,000

71,100

195,000

195,000

71,100

40,000
10,000

พ.ศ. 2567

40,000
10,000

พ.ศ. 2566

2,500,000

2,575,000

3,500,000

3,500,000

6,635,000

71,100

195,000

40,000
10,000

พ.ศ. 2568

2,000,000

2,075,000

3,000,000

3,000,000

6,135,000

71,100

195,000

40,000
10,000

355,500

975,000

200,000
50,000

รวม (บาท)

14,500,000

3,000,000

11,700,000

3,075,000 12,075,000

3,000,000

3,000,000 14,500,000

6,635,000 30,975,000

71,100

195,000

40,000
10,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก

สวพส.

สวพส.

กรมประมง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

หน่วยงาน
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10 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ด้านวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการทอผ้าไหมด้วยกี่เอว

โครงการหลักที่ 9 พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น
2. โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10 ราย

5 ผลิตภัณฑ์

10 ราย

10 คน

กิจกรรมที่ 2 สาธิตและฝึกปฏิบัติการการใช้เส้นใย
ไหมร่วมกับเส้นใยกัญชง

3. โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแปรรูปผ้าไหม
เพื่อเพิ่มมูลค่า

10 คน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 1 สาธิตและฝึกปฏิบตั กิ ารย้อมสีเส้นไหม
ด้วยสีเคมี/สีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

60,000

500,000

560,000

60,000

5,000

พ.ศ. 2566
10,000

60,000

500,000

560,000

60,000

5,000

พ.ศ. 2567
10,000

60,000

500,000

560,000

60,000

5,000

10,000

พ.ศ. 2568

60,000

500,000

560,000

60,000

5,000

10,000

60,000

500,000

560,000

60,000

5,000

10,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
หน่วยงาน

สวพส.

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
กาญจนบุรี

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
กาญจนบุรี
300,000 ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
กาญจนบุรี

2,500,000

2,800,000

300,000

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก
30,000 ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก
25,000 ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก

20,000

รวม (บาท)
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2. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกร

โครงการหลักที่ 10 พัฒนากลุ่มเกษตรกร
สูผ่ ปู้ ระกอบการรุน่ ใหม่ (Entrepreneurship) บนพืน้ ฐาน
การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (E-Commerce)
1. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Entrepreneurship) บนพื้นฐานการตลาด
สินค้าเกษตรออนไลน์ (E-Commerce)
กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาช่องทางการจำ�หน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่
แผนงานที่ 2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
นอกภาคการเกษตร
โครงการหลักที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม
1. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการบริหาร
จัดการกลุ่มหัตถกรรม
2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน โดยการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าพื้น
ถิ่น
แผนงานที่ 2.5 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้
โครงการหลักที่ 12 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้
1. โครงการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ด้วยนวัตกรรม
การเกษตรผ่าน Mobile Application

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ

1 โครงการ

3,000,000

3,000,000

500,000

3,500,000

5,000,000
2,000,000

7,500,000

1,150,000

9,000,000

1,150,000

1 โครงการ

3,650,000

3,650,000
2,500,000

3,650,000

3,650,000

2,500,000

500,000

พ.ศ. 2567
500,000

600,000

พ.ศ. 2566
600,000

30 กลุ่ม

1 ช่องทาง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

3,000,000

2,000,000

5,000,000

9,000,000

1,150,000

3,500,000

4,650,000

4,650,000

พ.ศ. 2568
-

3,000,000

500,000

3,500,000

7,500,000

1,150,000

3,500,000

4,650,000

4,650,000

500,000

1,600,000

1,600,000

รวม (บาท)

3,000,000

2,000,000

5,000,000

9,000,000

1,150,000

3,500,000

15,000,000

7,000,000

22,000,000

42,000,000

5,750,000

15,500,000

4,650,000 21,250,000

4,650,000 21,250,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
500,000
-

สวพส.

สวพส.

สวพส.

สวพส.

สวพส.

สวพส.

หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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โครงการหลักที่ 13 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และหลักสูตร
การเรียนรู้ของชุมชน
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
โครงการหลักที่ 14 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการเพิ่มศักยภาพและจัดตั้งศูนย์การบริการ
ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพืน้ ทีส่ งู
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1,000,000

3,000,000
1,000,000

พ.ศ. 2568
3,000,000

61,261,280 69,361,280

1,000,000

1,000,000
62,471,280

3,000,000
1,000,000

พ.ศ. 2567
3,000,000

3,000,000
1,000,000

พ.ศ. 2566
3,000,000

1,000,000

3,000,000
1,000,000
5,000,000

15,000,000
5,000,000

67,871,280 70,361,280 331,326,400

1,000,000

3,000,000
1,000,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
3,000,000 3,000,000 15,000,000

สวพส.

สวพส.

หน่วยงาน
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150 หมู่บ้าน

150 หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ 1 โครงการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล
รักษาพืชไม้เมืองหนาว
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาสังคมด้านสวัสดิการ
และการจัดสวัสดิการสังคมสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง
กิจกรรมที่ 4 โครงการส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 5 โครงการถอดบทเรียนและติดตาม
ประเมินผล
2. การส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3. การส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2,070 ราย

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการน้อมนำ�ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,500,000

1,500,000

2,328,000

1,500,000

1,500,000

2,328,000

8,496,000

8,496,000

1,500,000

1,500,000

2,328,000

8,496,000

13,166,000 13,666,000

13,166,000

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2570

รวม (บาท)

1,500,000

1,500,000

2,328,000

8,496,000

1,500,000

1,500,000

2,328,000

7,500,000

7,500,000

กรมการพัฒนา
ชุมชน
กรมการพัฒนา
ชุมชน

11,640,000 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

8,496,000 42,480,000

หน่วยงาน

จำ�แนกรายยุทธศาสตร์

13,666,000 14,166,000 67,830,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ์
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของ
สหกรณ์
1. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน รวมถึง
เชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชน
ที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผน
ชุมชนที่มีคุณภาพ
2. โครงการจัดทำ�และบูรณาการแผนพัฒนาตำ�บล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20 กลุ่ม

2,000,000

2,400,000

2,800,000

2,800,000

2,400,000

1,170,000

2,000,000

1,170,000

4,000,000

9,817,360 10,856,360

1,170,000

44 ตำ�บล

3,500,000

5,170,000

868,000

420,000

1,880,000

8,680,460

3,500,000

4,670,000

4,670,000
44 พื้นที่

868,000

868,000

28 อำ�เภอ

420,000

420,000

28 อำ�เภอ

1,880,000

1,880,000

พ.ศ. 2566

4,340,000

2,100,000

9,400,000

รวม (บาท)

1,170,000

4,500,000

5,850,000

19,500,000

5,670,000 25,350,000

868,000

420,000

1,880,000

พ.ศ. 2570

3,000,000

3,000,000

3,200,000

13,400,000

3,200,000 13,400,000

11,797,360 12,440,360 53,591,900

1,170,000

4,000,000

5,170,000

868,000

420,000

1,880,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

6 จังหวัด 28 อำ�เภอ

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

สวพส.

กรมการพัฒนา
ชุมชน

สวพส.

กรมการพัฒนา
ชุมชน
กรมการพัฒนา
ชุมชน
กรมการพัฒนา
ชุมชน
กรมการพัฒนา
ชุมชน

หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

โครงการหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพและการบริหาร
จัดการกลุ่มสหกรณ์ และการบริการจัดการ
ด้านการผลิตและการตลาด
1. การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 แนะนำ�ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำ�เนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในรูป
แบบสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำ�งานส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง/ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นใน
พื้นที่โครงการหลวง/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
703,100

346,800

30 ครั้ง

3,880,460

100,000

พ.ศ. 2566
100,000

445 ครั้ง

โครงการหลักที่ 4 พัฒนากองทุนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน
1. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อการป้องกันยา
เสพติด
กิจกรรมที่ 1 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2 อำ�เภอ ใน 7 ศูนย์พัฒนา
เพื่อการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง ใน
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
อำ�เภออมก๋อย จังหวัด
1.1 การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
เชียงใหม่ และอำ�เภอ
1.2 การรักษาความเข้มแข็งหมู่บ้านเดิม
แม่ระมาด จังหวัดตาก
1.3 การพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปีละ 2 หมู่บ้าน รวม 10 หมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

346,800

740,000

4,117,360

100,000

346,800

779,000

4,356,360

100,000

346,800

820,000

4,697,360

100,000

หน่วยงาน

346,800

863,000

1,734,000

3,905,100

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

500,000 • สำ�นักงาน
ปปส.ภ.5
• สำ�นักงาน
ปปส.ภ.6
• สำ�นักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
• สำ�นักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดตาก
4,940,360 21,991,900

100,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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3. การส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อจำ�หน่ายในพื้นที่
อำ�เภอบ่อเกลือ
โครงการหลักที่ 6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน การพัฒนากลุม่ ธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์
1. โครงการ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยง
ไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านก่อก๋วง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

กิจกรรมที่ 3 จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้
แนวพระราชดำ�ริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
การตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนงบประมาณจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยการสอดแทรก
กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มและการประยุกต์
แนวคิดในรูปแบบการสหกรณ์
2. การสร้างขีดความสามารถในการผลิตอาหาร
ในการบริโภคในชุมชนมละบริภูฟ้า พื้นที่ใหม่
นากอก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

500,000
812,160
43,500

1,000,000

4 จังหวัด
30 ราย
75 แห่ง

ลดรายจ่ายค่าข้าวสาร
17,000 บาท/ปี,
ลดรายจ่ายค่าอาหาร
182,000 บาท/ปี
เกษตรกร 10 ครัวเรือน,
5,000 กิโลกรัม/ปี
2,000,000

300,000

20 กลุ่ม

1 กลุ่ม

2,700,000

300,000

พ.ศ. 2566
174,900

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
55 แห่ง

350,000

2,400,000

3,200,000

300,000

1,100,000

43,500

812,160

600,000

350,000

2,800,000

3,600,000

350,000

1,150,000

43,500

812,160

700,000

500,000

3,000,000

4,000,000

400,000

1,300,000

43,500

812,160

800,000

500,000

3,200,000

4,200,000

400,000

1,400,000

43,500

812,160

900,000

2,000,000

13,400,000

17,700,000

1,750,000

5,950,000

217,500

4,060,800

3,500,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
174,900
174,900
174,900
174,900
874,500

มจธ.

สวพส.

มจธ.

มจธ.

กรมส่งเสริม
สหกรณ์
กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

500,000
500,000
4,675,000
3,000,000

โครงการหลักที่ 9 สร้างผู้นำ�ชุมชนรุ่นใหม่
1. การบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อำ�เภอบ่อเกลือ
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
2. โครงการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
/ยุวเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ตามแนวทางการสร้างพื้นที่
ปลอดภัย (safe zone)
44 พื้นที่

5,175,000

แผนงานที่ 3.3 สร้างและพัฒนาผูน้ ำ�ชุมชนเพือ่ ขับเคลือ่ น
การพัฒนาในด้านต่างๆ
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผู้นำ�
และกรรมการชุมชน

โครงการหลักที่ 8 พัฒนาศักยภาพและการบริหาร
จัดการกลุ่มสหกรณ์ และการบริการจัดการ
ด้านการผลิตและการตลาด

3 คน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566
3. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู
1 กลุ่ม, 1 ผลิตภัณฑ์,
400,000
อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
สร้างรายได้ 100,000 บาท
โครงการหลักที่ 7 พัฒนากองทุนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

500,000
500,000
4,825,000
3,000,000

5,325,000

650,000
650,000
5,450,000
3,500,000

6,100,000

650,000
650,000
5,600,000
3,500,000

6,250,000

800,000 3,100,000
800,000 3,100,000
5,700,000 26,250,000
3,500,000 16,500,000

6,500,000 29,350,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
450,000
450,000
500,000
500,000 2,300,000

สวพส.

มจธ.

มจธ.

หน่วยงาน
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4. การสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ นำ�ไปสูก่ ารมีอาชีพ
สำ�หรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
5. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านช่าง
ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อำ�เภอแม่สะเรียง

3. การพัฒนาโรงเรียนมัธยมฐานอาชีพสำ�หรับ
โรงเรียน กพด. อำ�เภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการใช้หลักสูตร และ
สื่อรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมเชิงป้องกัน
ยาเสพติดให้กลุ่มเยาวชน/ยุวเกษตรกรพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบหลวง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ช่าง 4 คน (วิทยากร)
ให้ความรูช้ า่ งประจำ�หมูบ่ า้ น
20 คน ดูแลเครื่องยนต์เล็ก
และระบบโซล่าโฮม
9 หย่อมบ้าน 235 ครัวเรือน

โรงเรียนใน 7 ศูนย์พัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง
ในอำ�เภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และอำ�เภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก
1 โรงเรียน, แกนนำ�
นักเรียน 10 คน แกนนำ�
ชาวบ้าน 10 คน สามารถ
นำ�เทคนิคสื่อสารสนเทศ
และสื่อดิจิทัลไปถ่ายทอด
ให้นักเรียน 130 คน ชาว
บ้าน 98 ครัวเรือน 426 คน
120 คน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
จำ�นวน 6 กลุ่มเยาวชน
ใน 7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง ในอำ�เภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
และอำ�เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

450,000

500,000

425,000

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

พ.ศ. 2566
300,000

500,000

600,000

425,000

550,000

600,000

500,000

600,000

700,000

500,000

600,000

700,000

600,000

2,700,000

3,100,000

2,450,000

มจธ.

มจธ.

มจธ.

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
หน่วยงาน
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
300,000
300,000
300,000
300,000 1,500,000 • สำ�นักงาน
ปปส.ภ.5
• สำ�นักงาน
ปปส.ภ.6
• ศูนย์พัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการ
หลวงในพื้นที่
อำ�เภออมก๋อย
และอำ�เภอ
แม่ระมาด”
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ • สำ�นักงาน
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ปปส.ภ.5
• สำ�นักงาน
ปปส.ภ.6
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2. การสร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข
(ซุปเปอร์ อสม. และการดูแลผู้สูงอายุ) อำ�เภอ
อมก๋อย

Super อสม. 120 คน
มีความสามารถในการดูแล/
อนามัยแม่และเด็ก
การปฐมพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤติ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
เรื้อรัง ดูแลชาวบ้าน
87 หย่อมบ้าน 17,400 คน,
กลไกกองทุนยา 87 แห่ง
(ผ่านกลไกของ ศศช.)

แผนงานที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในชุมชน
โครงการหลักที่ 11 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรู้หนังสือ
9,000 คน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะชีวิต
84,060 คน
โครงการหลักที่ 12 ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ
1. โครงการลดการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาคมค้นหาre-xray
7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่โครงการพัฒนา
แบบโครงการหลวง
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อนำ�สู่การบำ�บัด
ในอำ�เภออมก๋อย จังหวัด
รักษายาเสพติดที่เหมาะสม
เชียงใหม่ และอำ�เภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก
กิจกรรมที่ 2 โครงการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำ�บัด
7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง
รักษายาเสพติดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
แบบโครงการหลวง
จำ�นวน 1 ราย/ปี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

140,000

140,000

850,000

งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

800,000

891,000
1,741,100
4,245,000

814,000
1,582,400
3,980,000

พ.ศ. 2566
6,831,400
2,396,400

950,000

140,000

งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

979,000
1,915,900
4,610,000

1,050,000

140,000

งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

1,078,000
2,107,950
4,975,000

หน่วยงาน

1,150,000

140,000

งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

4,800,000

700,000

สำ�นักงาน
ปปส.ภ.5
สำ�นักงาน
ปปส.ภ.6
มจธ.

งบประมาณ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
ศอ.ปส.จ.
และตาก
เชียงใหม่
และตาก

1,188,000 4,950,000 สำ�นักงาน กศน.
2,319,550 9,666,900 สำ�นักงาน กศน.
5,440,000 23,250,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
7,332,100 7,984,900 8,690,950 9,477,550 40,316,900
2,632,100 2,894,900 3,185,950 3,507,550 14,616,900

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
หมู่บ้านสะอาดชุมชน
2 หมู่บ้าน 560 คน
มีสุขภาวะดี

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย
และวัยเรียน
(0-5 ปี) มีพัฒนาการ
สมวัย (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของเด็กอายุ
6-14 ปี สูงดีสมส่วน
(ร้อยละ 66)
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีการ
1. ร้อยละชุมชนบนพื้นที่
ดำ�เนินการวิถีใหม่ห่างไกล NCD
สูงมีการดำ�เนินงาน
(มีแผนการจัดการชุมชนวิถีใหม่ มีการให้ความรู้
“ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล
NCD คัดกรอง ประเมินผล)
NCDs”
4. โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกร
ในการใช้สารเคมี
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่อง
อัตราป่วยด้วยโรคจาก
การใช้สารเคมี
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
กิจกรรมที่ 2 คัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัส
ร้อยละของเกษตรกร
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชด้วยการเจาะเลือด
ที่ปลอดภัยจากสารเคมี
หาสารโคลีนเอสเตอเรส
โครงการหลักที่ 13 ส่งเสริมและให้บริการด้าน
สวัสดิการสังคม
1. การฝึกอบรมช่างตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และ
ครู 36 คน,
ช่างไฟฟ้าในโครงการ การศึกษานอกระบบร่วมกับ
กลุ่มสหกรณ์ 1 กลุ่ม,
กศน. อำ�เภออมก๋อย
1 หลักสูตร ช่างยนต์

4. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของชุมชนพื้นที่สูง

3. การสร้างสุขภาวะที่ดีบนพื้นที่สูง อำ�เภออมก๋อย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

275,000
275,000

275,000

2,805,000

275,000

2,640,000

พ.ศ. 2566
400,000

300,000

300,000

2,970,000

350,000

350,000

3,135,000

350,000

350,000

3,300,000

1,550,000

1,550,000

14,850,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
450,000
550,000
650,000
850,000 2,900,000

มจธ.

สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

มจธ.

หน่วยงาน
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9,240 คน

1,016,400

6,278,640

โครงการหลักที่ 16 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งด้านการประกอบอาชีพและทักษะการดำ�รงชีวิต
1. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่โครงการ
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรู้หนังสือ

180,000

-NA-

พ.ศ. 2566
180,000

6,278,640

6 ตำ�บล 2 อำ�เภอเป้าหมาย
ใน 7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ในอำ�เภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และอำ�เภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก

2 อำ�เภอเป้าหมาย
7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ในอำ�เภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ และ
อำ�เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

แผนงานที่ 3.5 การส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการหลักที่ 15 พัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน

กิจกรรมที่ 2 โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
โดย ชรบ. และจิตอาสาในหมู่บ้าน/ชุมชน

โครงการหลักที่ 14 เสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
1. โครงการเฝ้าระวังพื้นที่การลักลอบปลูกฝิ่นและ
ปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ 1 โครงการเฝ้าระวังพื้นที่การลักลอบ
ปลูกฝิ่นและพืชเสพติด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,016,400

6,378,640

6,378,640

180,000

-NA-

1,016,400

6,728,640

6,728,640

180,000

-NA-

1,016,400

6,878,640

6,878,640

180,000

-NA-

1,016,400

5,082,000 สำ�นักงาน กศน.

7,228,640 33,493,200

-NA-

หน่วยงาน

• สำ�นักงาน
ปปส.ภ.5
• สำ�นักงาน
ปปส.ภ.6
• สถาบันสำ�รวจ
และติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด
• สำ�นักงาน ป.ป.ส.
180,000
900,000 • สำ�นักงาน
ปปส.ภ.5
• สำ�นักงาน
ปปส.ภ.6
• ศป.ปส.อ.อมก๋อย
และแม่ระมาด
7,228,640 33,493,200

-NA-

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
180,000
180,000
180,000
180,000
900,000
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6.

5.

4.

3.

2.

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะชีวิต
18,480 คน
425,040
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะอาชีพ
18,480 คน
2,587,200
การสร้างความสามารถสัตวบาลพื้นถิ่น อำ�เภอ
สัตวบาล 10 คน ดูแล
300,000
อมก๋อย
รักษา จัดการสุขาภิบาล
และอาหาร และปรับปรุง
พันธุ์ใน 3 หมู่บ้าน 569
ครัวเรือน
โครงการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ศศช. บูรณาการจากโครง
750,000
(อาหารสัตว์พื้นถิ่น, การผลิตอาหาร)สำ�หรับ กศน. งานวิจัย 20 แห่ง นักเรียน
สพฐ. อำ�เภออมก๋อย
1,000 คน
โรงเรียนมีการบูรณาการ
200,000
การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีจากกิจกรรม
ปรับปรุงดินในแปลงนา,
นักเรียน 25 คน มีทักษะ
การอ่าน การเขียน
และการคำ�นวณจาก
กิจกรรมปรับปรุงดิน
การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูง
เกษตรกร 5 ราย, ผลผลิต
300,000
อำ�เภอบ่อเกลือ
6,000 กิโลกรัม/ปี, สร้าง
รายได้ 360,000 บาท/ปี
การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่
เกษตรกร 10 ครัวเรือน,
400,000
อำ�เภอบ่อเกลือ
6,000 กิโลกรัม/ปี,
720,000 บาท/ปี
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิต
2 ชุมชน, แกนนำ�เกษตรกร
300,000
สตรอว์เบอร์รี ในพื้นที่ อำ�เภอบ่อเกลือ
3 คน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
40,131,500

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

400,000

500,000

42,019,100 45,335,900

350,000

400,000

350,000

250,000

200,000

300,000

850,000

800,000

500,000

600,000

400,000

350,000

950,000

1,950,000

2,400,000

1,750,000

1,300,000

4,250,000

47,282,950 49,812,550 224,582,000

400,000

500,000

400,000

300,000

900,000

มจธ.

มจธ.

มจธ.

มจธ.

มจธ.

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
หน่วยงาน
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
425,040
425,040
425,040
425,040 2,125,200 สำ�นักงาน กศน.
2,587,200 2,587,200
2,587,200 2,587,200 12,936,000 สำ�นักงาน กศน.
300,000
350,000
350,000
400,000 1,700,000
มจธ.
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

โครงการหลักที่ 2 จัดทำ�เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลงเพือ่ วางแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในการผลิต
พืชควบคู่กับการอนุรักษ์
1. โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ�แผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และฐาน
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ�แผนอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและ
ดำ�เนินการตามแผน
2. กำ�หนดเขตที่ดินทำ�กินและวางแผนการใช้ที่ดิน
โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้
เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามหลักวิชาการและป้องกันการบุกรุกป่า
2,000,000
1,000,000
1,260,000
2,150,000
2,000,000

300 ชุมชน
45,000 ไร่

44 พื้นที่

4,260,000

6,410,000

พ.ศ. 2566

300 ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างมีส่วน
ร่วมตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
โครงการหลักที่ 1 จัดทำ�แนวเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่
เกษตรเพื่อป้องกันการบุกรุก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2,500,000

1,260,000
2,650,000

1,200,000

2,000,000

4,460,000

7,110,000

3,000,000

1,260,000
3,150,000

1,500,000

2,000,000

4,760,000

7,910,000

3,000,000

1,260,000
3,150,000

1,500,000

2,000,000

4,760,000

7,910,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม (บาท)

7,000,000

10,000,000

3,000,000

13,500,000

1,260,000 6,300,000
3,150,000 14,250,000

1,800,000

2,000,000

5,060,000 23,300,000

8,210,000 37,550,000

พ.ศ. 2570

สวพส.

กรมพัฒนาที่ดิน

สวพส.

สวพส.

หน่วยงาน

จำ�แนกรายยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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1,200,000 กล้า
1,850,000 กล้า

• งานปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ�
บนพื้นที่ต้นน้ำ�

1,250 ไร่

8 แห่ง

33 แห่ง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

• งานส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลด
การทำ�ลายป่า

• งานปลูกป่าหวาย

2. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(จำ�นวน 33 แห่ง)
กิจกรรมที่ 1 ติดตามและให้คำ�แนะนำ�การใช้
ประโยชน์ที่ดินถูกต้องตามหลักวิชาการ
แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน
งานโครงการหลวงและพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและพืน้ ทีข่ ยายผล
โครงการหลวง
• งานบริหารงานและอำ�นวยการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

610,500

696,000

925,000

400,000

610,500

696,000

925,000

400,000

610,500

696,000

925,000

400,000

27,257,300 27,257,300

27,257,300

150,000

32,887,200 32,387,200

150,000

32,387,200

150,000

พ.ศ. 2566

150,000

พ.ศ. 2570

750,000

รวม (บาท)

610,500

696,000

925,000

400,000

610,500

696,000

925,000

400,000

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

หน่วยงาน

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
4,625,000
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
3,480,000
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
3,052,500
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

2,000,000

27,257,300 27,257,300 136,286,500

32,887,200 32,387,200 162,936,000

150,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569
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6,600,000 กล้า
1,650 กล้า
330 แห่ง

33 แห่ง

500 ไร่

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ 1 พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ได้รบั การบริหาร
จัดการ
กิจกรรมฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กิจกรรมโครงการหลวง
• งานบำ�รุงป่าไม้ใช้สอย

1. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(จำ�นวน 33 แห่ง)
กิจกรรมที่ 1 เพาะชำ�หญ้าแฝก
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้
กิจกรรมที่ 3 จัดสร้างฝายต้นน้ำ�แบบผสมผสาน

30 แห่ง

1,000 กิโลเมตร

• งานแนวกันไฟ

• งานจัดทำ�ถังน้ำ�พร้อมระบบประปาภูเขา

800,000 กล้า

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

• งานเพาะชำ�กล้าหวาย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10,890,000
9,075,000
1,650,000

95,000

1,087,800

1,028,000

พ.ศ. 2566
800,000

10,890,000
9,075,000
1,650,000

95,000

1,087,800

1,028,000

10,890,000
9,075,000
1,650,000

95,000

1,087,800

1,028,000

95,000

1,087,800

1,028,000

10,890,000 10,890,000
9,075,000 9,075,000
1,650,000 1,650,000

95,000

1,087,800

1,028,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
800,000
800,000
800,000
800,000
หน่วยงาน

54,450,000
45,375,000
8,250,000

475,000

กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
กรมป่าไม้

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
5,140,000
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
5,439,000
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

4,000,000

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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โครงการหลักที่ 6 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน
เพื่อการใช้สอยในครัวเรือน
1. โครงการ ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน
เพื่อการใช้สอยในครัวเรือน
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหาร
และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
1. โครงการพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
กิจกรรมที่ 1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหาร
และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
1. โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย
ของทรัพยากรประมง
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกแหล่งน้�ำ ทีม่ คี วามเหมาะสม
ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ�
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง
แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ 3 สำ�รวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ�
กิจกรรมที่ 4 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�เพื่อปล่อยฟื้นฟู
แหล่งน้ำ�
แผนงานที่ 4.3 การแก้ ไขปัญหาและการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้
และกระบวนการมีส่วนร่วม
โครงการหลักที่ 9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20 ครั้ง
7,250,000 ตัว

40 ครั้ง (8 ครั้ง/ปี)

2,980,000

2,980,000

3,180,000

8,730,000 10,030,000

1,665,000

164,900
1,665,000

2,500,000

2,664,900

800,000

8,680,000

1,665,000

1,665,000
165 แห่ง

164,900
1,665,000

164,900
1,665,000

2,500,000 ตัว

3,000,000

3,164,900

2,664,900
2,500,000

800,000

800,000

พ.ศ. 2566
800,000
4,000,000

1,665,000

164,900
1,665,000

2,500,000

8,325,000

824,500
8,325,000

13,500,000

2,664,900 14,324,500

800,000

4,000,000

รวม (บาท)

3,280,000

3,480,000 15,900,000

10,230,000 10,530,000 48,200,000

1,665,000

164,900
1,665,000

3,000,000

3,164,900

800,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
800,000
800,000
800,000
800,000

44 พื้นที่

1,100 ไร่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กรมประมง

กรมประมง

สวพส.

สวพส.

หน่วยงาน
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(จำ�นวน 33 แห่ง)
กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ายการอนุรักษ์
33 แห่ง
ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่า
2. การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อปล่อยคืนสู่
จำ�นวน 800,000 ตัว/ปี, 8
ธรรมชาติ อำ�เภอบ่อเกลือ
ชุมชน
3. การจัดการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน
1 ชุมชน
บ้านก่อก๋วง อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. การสร้างกลไกการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า
ศศช. จำ�นวน 20 แห่ง,
พลังงานแสงอาทิตย์ สำ�หรับศูนย์การเรียนชุมชน ครูศศช. 70 คน มีความรู้และ
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พื้นที่อำ�เภออมก๋อย ทักษะในการใช้งานและดูแล
จังหวัดเชียงใหม่
รักษาระบบ, ครูช่าง 10 คน
สามารถตรวจซ่อมแก้ไข
และติดตั้งอุปกรณ์ระบบได้,
เด็กนักเรียน 3,500 คน
นักศึกษาทางไกลและผู้ไม่รู้
หนังสือ 1,400 คน ได้เรียน
รู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ โทรทัศน์
และสื่อผ่านดาวเทียม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,980,000
500,000
500,000
750,000
500,000

1,980,000
500,000
500,000
700,000
450,000

พ.ศ. 2566

550,000

850,000

600,000

600,000

1,980,000

600,000

950,000

600,000

700,000

1,980,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

700,000

1,050,000

700,000

800,000

1,980,000

พ.ศ. 2570

2,800,000

4,300,000

2,900,000

3,100,000

9,900,000

รวม (บาท)

มจธ.

มจธ.

มจธ.

กรมป่าไม้

หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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โครงการหลักที่ 12 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่
สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม
1. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและ
เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการอนุรักษ์ดินและน้ำ�
โครงการหลักที่ 13 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1. โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
3. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสด
4. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ

โครงการหลักที่ 11 พัฒนาโครงการลดคาร์บอน
ในระดับชุมชน

2. การสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ระดับชุมชน กรณีศึกษาบ้านซอแอะ
และบ้านปิยอทะ พื้นที่อำ�เภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

44 พื้นที่
1,000 ไร่
10 ตัน
450 ตัน

44 พื้นที่

ชาวบ้านซอแอะ 50 ครัว
เรือน 260 คน มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการระบบฯ
และมีไฟฟ้าใช้สำ�หรับ
การดำ�รงชีวิต, ศศช. มีระบบ
ไฟฟ้าสำ�หรับการเรียน
การสอนให้นักเรียน 60 คน,
สสช. มีไฟฟ้าสำ�หรับแช่ยา
และวัคซีน เพื่อดูแลชาวบ้าน
4 หย่อมบ้าน 261 ครัวเรือน
852 คน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1,747,000
1,200,000
175,000
66,000
306,000

1,747,000
1,200,000
175,000
66,000
306,000

1,747,000
1,200,000
175,000
66,000
306,000

49,987,000 50,037,000

49,987,000

6,000,000

6,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

พ.ศ. 2566
250,000

6,000,000

28,000,000

6,000,000 28,000,000

1,500,000

รวม (บาท)

1,747,000
1,200,000
175,000
66,000
306,000

1,747,000
1,200,000
175,000
66,000
306,000

8,735,000
6,000,000
875,000
330,000
1,530,000

50,037,000 50,087,000 250,135,000

6,000,000

6,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
250,000
300,000
350,000
350,000

สวพส.
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

สวพส.

มจธ.

หน่วยงาน
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รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการหลักที่ 14 พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. จัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ� และการฟื้นฟู
แหล่งน้ำ�ธรรมชาติ
3. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
4. สำ�รวจออกแบบล่วงหน้างานจัดทำ�ระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ�
5. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ดินในการผลิตพืช
อำ�เภออมก๋อย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

45,000,000
2,040,000
200,000

37,500 ไร่
42,500 ไร่
ชาวบ้าน 5 คน มีรายได้
อย่างน้อยคนละ 60,000
บาท/ปี, ชาวบ้านไม่ต่ำ�
กว่า 30 เกิดการเรียนรู้
การปรับปรุงดินจากแปลง
ต้นแบบ
97,464,200

1,000,000

พ.ศ. 2566
48,240,000

44 พื้นที่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

250,000

45,000,000
2,040,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

250,000

300,000

1,200,000

45,000,000 45,000,000 225,000,000
2,040,000 2,040,000 10,200,000

1,000,000

98,714,200 100,364,200 101,064,200 101,214,200 498,821,000

200,000

45,000,000
2,040,000

1,000,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
48,240,000 48,290,000 48,290,000 48,340,000 241,400,000

มจธ.

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

สวพส.

หน่วยงาน
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แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก ระบบน้ำ�บาดาล
และระบบกระจายน้ำ� เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร
2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ� พร้อมระบบกระจายน้ำ�
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ� พร้อมระบบกระจายน้ำ�
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
4. โครงการชลประทานเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

โครงการหลักที่ 3 สนับสนุนพลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
แผนงานที่ 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวติ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงานในชุมชน
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางขนส่งลำ�เลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
1. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งลำ�เลียงผลผลิตทางการเกษตร
โครงการหลักที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการ

500 แห่ง
265 โครงการ

44 พื้นที่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

พ.ศ. 2570

50,000,000

50,000,000

50,000,000

รวม (บาท)

79,500,000

92,200,000

92,100,000

85,700,000

96,200,000

445,700,000 กรมชลประทาน

743,332,900 366,700,000 374,600,000 338,700,000 376,200,000 2,199,532,900
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
50,000,000
สวพส.
551,832,900 182,500,000 207,500,000 183,000,000 210,000,000 1,334,832,900 กรมทรัพยากร
น้ำ� 
102,000,000 82,000,000 65,000,000 60,000,000 60,000,000 369,000,000 กรมทรัพยากร
น้ำ� 

สวพส.

หน่วยงาน

จำ�แนกรายยุทธศาสตร์

757,216,970 393,023,320 389,080,970 353,180,970 388,312,500 2,280,814,730

10,000,000

10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000 10,000,000

10,000,000

พ.ศ. 2566

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
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โครงการหลักที่ 9 ระบบการรวบรวมผลผลิตและการตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต
1. โครงการการพัฒนาระบบการรวบรวมผลผลิตและ
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต

2. ก่อสร้างระบบประปาบาดาล และติดตั้งระบบสูบน้ำ�บาดาล
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์
(รูปแบบที่ 1)
3. ก่อสร้างระบบประปาบาดาล จุดบริการน้ำ�ดื่มสะอาด
และติดตั้งระบบสูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์ (รูปแบบที่ 2)
แผนงานที่ 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต
ให้ ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต
โครงการหลักที่ 7 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1. โครงการสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลักที่ 5 ก่อสร้างระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
1. ก่อสร้างระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
2. ค่าสำ�รวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
โครงการหลักที่ 6 จัดหาน้ำ�และซ่อมบำ�รุงระบบประปาบาดาล
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�บาดาลส่งเสริมการดำ�เนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
กิจกรรมที่ 1 เจาะบ่อน้ำ�บาดาล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20 แห่ง

1,000,000

1,000,000

5,000,000

-

1,000,000

1,000,000

5,000,000

6,000,000

1,000,000

3 แห่ง

12,444,600

-

8 ระบบ

-

1,766,220

1,477,200

294,370

พ.ศ. 2566
12,112,500
11,467,500
645,000
1,771,570

1,000,000

1,000,000

5,000,000

5,000,000

6,000,000

2,074,100

-

294,370

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
12,112,500 12,112,500
11,467,500 11,467,500
645,000
645,000
14,210,820 2,368,470

1 ระบบ

9 บ่อ

75 กม.
75 กม.

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1,000,000

1,000,000

5,000,000

5,000,000

6,000,000

2,074,100

-

294,370

1,000,000

1,000,000

-

1,000,000

-

-

-

พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
12,112,500 12,112,500
11,467,500 11,467,500
645,000
645,000
2,368,470
-

หน่วยงาน

5,000,000

5,000,000

15,000,000

15,000,000

20,000,000

สวพส.

สวพส.

16,592,800 กรมทรัพยากร
น้ำ�บาดาล

2,649,330 กรมทรัพยากร
น้ำ�บาดาล
1,477,200 กรมทรัพยากร
น้ำ�บาดาล

60,562,500
57,337,500 กรมพัฒนาที่ดิน
3,225,000 กรมพัฒนาที่ดิน
20,719,330

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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รวมยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนงานที่ 5.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนและ
ลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
เพื่อลดต้นทุนผลผลิต
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการหลักที่ 11 ศึกษาระบบการตลาดและ Logistic
ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
1. โครงการศึกษาระบบการตลาดและ Logistic ที่เหมาะสม
บนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 5.5 พัฒนากระบวนการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยกระบวนการชุมชน
โครงการหลักที่ 11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบำ�รุงรักษาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ
1. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำ�รุง
รักษาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ
โครงการหลักที่ 12 สนับสนุนกองทุนเพื่อดูแลและบำ�รุงรักษา
โครงสร้างพื้นที่ฐานภายในชุมชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

44 พื้นที่

1 โครงการ

1 โครงการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

22,000,000

22,000,000

776,616,970 415,423,320 410,980,970 375,080,970 405,212,500 2,383,314,730

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

2,000,000

22,000,000

4,400,000

-

8,500,000

8,500,000

4,400,000

-

1,500,000

1,500,000

4,400,000

-

1,500,000

1,500,000

2,000,000

-

2,000,000

1,500,000

1,500,000

10,500,000

รวม (บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

พ.ศ. 2566
4,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

สวพส.

สวพส.

สวพส.

หน่วยงาน
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โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับ
พื้นที่และสามารถเชื่อมโยง อำ�นวยประโยชน์การดำ�เนินงาน
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 1 อำ�นวยการ ประสานงาน นิเทศ ติดตามงาน
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6.1 สนับสนุนการบูรณาการของทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 1 จัดทำ� Master Plan เพื่อวิเคราะห์และ
วางแผนการสนับสนุนดำ�เนินงานโครงการ
1. โครงการสำ�รวจข้อมูลกลุ่มบ้านบนพื้นที่สูง
2. โครงการศึกษาและจัดทำ�แผนที่แสดงกลยุทธ์การเชื่อมโยง
การทำ�งาน (วางระบบคลัสเตอร์การทำ�งาน ร่วมกับหน่วยงาน
และโครงการหลวง เช่น แหล่งน้ำ�) แผนที่ระดับจังหวัด
ลุ่มน้ำ� (พิมพ์เขียวกลไกการทำ�งานบนพื้นที่สูง)
โครงการหลักที่ 2 จัดทำ�แผนปฏิบตั แิ บบบูรณาการของหน่วยงาน
ที่มีความชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของชุมชน
1. โครงการแผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

42 แห่ง/ ศูนย์
ปฏิบัติการ
2 ศูนย์

1 โครงการ
25 ครั้ง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

15,000,000
2,000,000

575,000

15,000,000
500,000

575,000

210,000
40,000

40,000

680,000

210,000

680,000

500,000
75,000

17,000,000

15,500,000

500,000
75,000

18,255,000

16,755,000

พ.ศ. 2566

40,000

210,000

680,000

500,000
75,000

575,000

2,500,000

2,500,000

3,755,000

40,000

210,000

680,000

500,000
75,000

575,000

-

1,255,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

40,000

210,000

680,000

500,000
75,000

575,000

-

1,255,000

พ.ศ. 2570

200,000

1,050,000

3,400,000

2,500,000
375,000

2,875,000

30,000,000
5,000,000

35,000,000

41,275,000

รวม (บาท)

กรมส่งเสริม
การเกษตร

กรมปศุสัตว์

สวพส.
กรมส่งเสริม
การเกษตร

สวพส.
สวพส.

หน่วยงาน

จำ�แนกรายยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,300,000
2,000,000

500,000
500,000
23,621,000

4,500,000
2,500,000

4,300,000
2,500,000

26,818,000 12,321,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

3,000

0

63,000

2,000,000

220,000
8,566,000
2,066,000

3,000

2,000,000

2,000,000

63,000

220,000
8,563,000
2,063,000

220,000
6,866,000
2,066,000

118 หมู่บ้าน

285 ครั้ง

กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดำ�เนินงานและให้คำ�แนะนำ�
แผนงานที่ 6.2 พัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลเชิงพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1. โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐาน
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูล
บนพื้นที่สูง
2. โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
(จปฐ./กชช.2ค) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 1 บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำ�เป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.2ค)
โครงการหลักที่ 5 ศึกษาและพัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศการเกษตรบนพื้นที่สูง
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต การตลาด และ
การจัดการโลจิสติกส์ระดับฟาร์มรองรับการพัฒนา
สู่ตลาดออนไลน์
โครงการหลักที่ 6 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
หน่วยภาคีเครือข่าย
1. โครงการบูรณาการข้อมูลและผลการดำ�เนินงานจากระดับ
พื้นที่ (การติดตามผลการดำ�เนินงาน)
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
63,000

7 ศูนย์

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 7 ศูนย์

พ.ศ. 2566
210,000

5,818,000

2,000,000

2,000,000

4,500,000
2,500,000

0

63,000

220,000
4,563,000
63,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569
210,000
210,000
210,000

5,249 ครัวเรือน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,821,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000
2,500,000

3,000

63,000

220,000
4,566,000
66,000

พ.ศ. 2570
210,000

74,399,000

8,500,000

8,500,000

6,000,000

2,500,000
12,300,000

9,000

315,000

6,000,000

1,100,000
33,124,000
6,324,000

1,050,000

รวม (บาท)

สวพส.

สวพส.

กรมการพัฒนา
ชุมชน
กรมการพัฒนา
ชุมชน
กรมการพัฒนา
ชุมชน
18,300,000
สวพส.

สวพส.

กรมส่งเสริม
การเกษตร
กรมประมง

หน่วยงาน
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ภาค
ผนวก

ที่

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
จำ�แนกรายหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจยั สนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
แผนงานที่ 1.1 วิจัยและพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ พันธุ์พืชท้องถิ่น
และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 1 ปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ที่มีคุณภาพดี
และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
1. การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ที่มี CBD สูง/ คุณค่าทางโภชนาการสูง
ในเมล็ด/ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง
2. การปรับปรุง/ คัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เหมาะสม
(มีผลผลิตสูง/คุณค่าโภชนาการสูง/ทนต่อโรคแมลง/ ใช้น้ำ�น้อย/
ทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
3. การรวบรวมและคัดเลือกธัญพืชท้องถิ่น (ข้าวโพดข้าวเหนียว
งาหอม ถั่วพื้นเมือง ลูกเดือย) เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนา
ต่อยอด (พันธุ์) และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
4. การคัดเลือกพันธุ์พืชเศรษฐกิจสำ�คัญของพื้นที่สูง
(กาแฟทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะ พันธุไ์ ม้ผล พืชผักอินทรีย์
มันเทศญี่ปุ่น ไม้ดอก)
โครงการหลักที่ 2 วิจยั การเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่าและคุณค่าทีเ่ หมาะสม
กับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง
1. การศึกษาการจัดการระบบการปลูกเฮมพ์เพื่อใช้ประโยชน์
ด้านเส้นใย อาหาร และการแพทย์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวไร่ ข้าวนา ธัญพืชท้องถิ่น
บนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,750,000
650,000
600,000
2,275,000

1,500,000
1,250,000

11 พันธุ์
10 พันธุ์
37 พันธุ์

8 เรื่อง
8 เรื่อง

พ.ศ. 2566

8 พันธุ์

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1,250,000

1,500,000

2,425,000

700,000

750,000

1,750,000

1,250,000

1,500,000

2,725,000

700,000

900,000

1,750,000

1,500,000

1,500,000

2,875,000

750,000

900,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

2,775,000

900,000

900,000

2,250,000

พ.ศ. 2570

6,750,000

7,500,000

13,075,000

3,650,000

4,100,000

9,500,000

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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3. การเพิม่ ประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ เลีย้ งสัตว์ทเ่ี ป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู (กาแฟ ไม้ผล พืชผัก ปศุสตั ว์ ผึง้ ชันโรง)
4. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อ
การเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการหลักที่ 3 วิจัยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเกษตร โลจิสติกส์ และการตลาด
1. การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (smart farming)
เพื่อพัฒนาระบบเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
2. การศึกษาระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของสินค้า
เกษตรที่สำ�คัญบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง
1. การวิจัยผลิตภัณฑ์จากเส้นใย เส้นด้ายเฮมพ์ ที่มีคุณสมบัติ
ระบายความชื้น มีความแข็งแรง ป้องกันแบคทีเรีย และรังสียูวี
2. การวิจยั ผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง
3. การวิจัยผลิตภัณฑ์จากกาแฟอราบิก้าและชาคุณภาพ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และผลิตภัณฑ์จากพืชผัก (มันเทศญี่ปุ่น
พริกกะเหรี่ยง)
4. การวิจัยผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ชันโรง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ปศุสัตว์ที่มีเอกลักษณ์บนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 1.2 วิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการหลักที่ 5 วิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
1. การวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดปัญหา
โลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,500,000

3 เรื่อง

1,500,000

-   

1,500,000

-   

1,500,000

500,000

400,000
250,000
-   

400,000
250,000

6 รายการ

450,000
250,000

1,300,000
400,000

7 รายการ
7 รายการ

750,000

750,000

750,000

-   

750,000

-   

1,750,000

16 รายการ

-   

1,750,000

800,000

2,400,000

4 เรื่อง

1,650,000

4 เรื่อง

2,200,000

1,500,000

-   

400,000
250,000

750,000

-   

2,000,000

7,500,000

500,000

2,950,000
1,400,000

3,750,000

800,000

2,400,000

9,350,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
4,500,000 6,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000 30,500,000

14 รายการ

67 เรื่อง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
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2. การศึกษาและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการ/แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงตามแนวทาง
โครงการหลวง (ดิน น้ำ� ป่าไม้ หมอกควัน ขยะ)
3. การวิจัยและพัฒนาการนำ�ของเสียและวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรไปใช้ประโยชน์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
4. การวิจัยเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนในดินเพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 6 วิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพรรณไม้ท้องถิ่น
และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1. การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง (พืชและเห็ดท้องถิ่น)
2. การศึกษาวิธีการเขตกรรมและการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
พืชที่ชุมชนมีการใช้ประโยชน์หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่ใกล้สูญหายทั้งในและนอกถิ่นกำ�เนิด
3. การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลพืชและเห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
4. การศึกษาชนิดไม้ รูปแบบการปลูก และการจัดการป่ารอบ
ชุมชนที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูงเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ไผ่ ไม้สน ไม้ท้องถิ่น จันทน์หอม
ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ)
โครงการหลักที่ 7 วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1. การศึกษารูปแบบการปลูกและการจัดการที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร การปลูก การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสมสำ�หรับพืชสมุนไพร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,600,000
500,000
1,500,000

2,500,000
500,000

10 ชนิด
1 ระบบ
9 ชนิด/3 รูปแบบ

10 ชนิด
5 ชุมชน

500,000

2,500,000

500,000
1,500,000

1,600,000

1,750,000

1,750,000

10 ชุมชน

2,500,000
1,200,000

2,500,000

500,000

2,500,000

500,000
1,500,000

1,600,000

1,750,000

1,200,000

2,500,000

500,000

2,500,000

1,500,000

1,600,000

1,750,000

2,500,000

500,000

2,500,000

1,500,000

1,600,000

1,750,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

1,500,000
7,500,000

8,000,000

8,750,000

2,400,000

12,500,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000 4,500,000

1 เทคโนโลยี

4 ผลิตภัณฑ์

5 ชุมชน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
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1,200,000
-   
-   

2,700,000

1,300,000
-   
-   

3,000,000

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
3. การศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง
4. การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบ
มีส่วนร่วม
โครงการหลักที่ 9 วิจัยเพื่อพัฒนาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
กับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
1. การศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำ�เกษตรกรที่เหมาะสม
องค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาผูน้ �ำ เกษตรกร
กับช่วงวัยและกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
และกลุม่ สถาบันเกษตรกรที่เหมาะสม
แบบโครงการหลวง
กับภูมิสงั คมในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 10 ชาติพันธุ์

1,300,000

2,400,000

-   

-   

1,100,000

1,400,000

2,300,000

-   

-   

-   

1,100,000

-   

-   

-   

1,100,000

10,400,000

0

0

3,600,000

6,100,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000

1,200,000

3 ผลิตภัณฑ์

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 9 แห่ง
2. องค์ความรู้ด้านสังคมที่สนับสนุน
การยกระดับการพัฒนาชุมชน
เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้บนพื้นที่สูง (ระยะที่ 1
จำ�นวน 88 ชุมชน และระยะที่ 2
จำ�นวน 132 ชุมชน)

3. การวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 1.3 วิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 8 วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้
บนพื้นที่สูง
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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ฐานข้อมูลโครงสร้างประชากร
บนพื้นที่สูง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ� และ
ป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
5 ชาติพันธุ์

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

แผนงานที่ 1.4 ยกระดับการนำ�งานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
ด้วยกลไกและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
โครงการหลักที่ 12 การผลักดันกระบวนและกลไกการนำ�ผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า และสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา
1. การผลักดันกระบวนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
• องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
และประเมินผลกระทบจากการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50
ของจำ�นวนโครงการวิจัย/ปี
• การประเมินผลกระทบร้อยละ 30
ของผลงานวิจัยที่มีการนำ�ไปใช้
ประโยชน์
2. การประเมินผลสำ�เร็จของงานวิจัย
ผลการประเมินความสำ�เร็จของ
งานวิจัย ทุก 4 ปี

2. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงนโยบายบนพื้นที่สูง

โครงการหลักที่ 11 วิจยั เชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน
1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรบนพื้นที่สูง

โครงการหลักที่ 10 วิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มสตรีและ
เด็กบนพื้นที่สูง

2. การวิจัยและพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสมในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. การศึกษาภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ� และป่า
ไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

500,000

250,000

250,000

900,000

-

500,000

100,000

900,000

พ.ศ. 2566

250,000

600,000

500,000

-

-

250,000

600,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

250,000

600,000

550,000

-

พ.ศ. 2570

-

1,250,000

2,800,000

1,150,000

1,800,000

รวม (บาท)

100
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โครงการหลักที่ 13 การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
กับหน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ/เครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน
1.1 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร อาชีพ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
1.2 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านสังคม
1.4 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากร
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์ และ GAP สำ�หรับพืชและสัตว์)
1. โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
และระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อ
ถือในระดับต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาให้เกษตรกรได้รับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Organic/GAP)

3. สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,600 ราย

1 โครงการ

จำ�นวนโครงการวิจัย/เครือข่าย
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน/
ความร่วมมือด้านการวิจัย
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 10 เครือข่าย

จำ�นวนผลงานวิจัยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่นอ้ ยกว่า 10 รายการ/ปี

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

250,000

300,000

300,000

300,000

1,400,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

43,825,000 42,525,000 42,575,000 41,875,000 39,375,000 210,175,000

250,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
500,000
500,000
600,000
600,000
600,000 2,800,000
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โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีป้องกันและ
กำ�จัดโรคและแมลงทดแทนโดยชีวภัณฑ์
1. โครงการการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
กำ�จัดโรคและแมลง
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สาร
เคมีกำ�จัดโรคและแมลง
โครงการหลักที่ 3 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต
(ปัจจัยการผลิต) ภายใต้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลด
ผลกระทบของหมอกควัน (PM 2.5)
1. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกผัก
2. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกข้าว (ข้าวไร่/ข้าวนา)
3. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ผล
4. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกพืชไร่
5. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกชาและกาแฟ
6. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ดอก
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ� เกษตรอัจฉริยะ และบริหารความเสี่ยง
จากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการทำ�ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
แผนงานที่ 2.2 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง
และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
โครงการหลักที่ 5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก
1. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์และประมง
โครงการหลักที่ 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3,500,000

5,000,000
2,500,000
6,000,000
3,000,000
1,000,000
600,000

3,000,000

5,000,000
2,000,000

44 พื้นที่
44 พื้นที่
44 พื้นที่
44 พื้นที่
44 พื้นที่
44 พื้นที่

12 พื้นที่

44 พื้นที่
44 พื้นที่

พ.ศ. 2566

44 พื้นที่

1 โครงการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2,200,000

5,500,000

4,000,000

5,500,000
2,500,000
6,000,000
3,000,000
1,000,000
600,000

2,500,000

2,500,000

6,000,000

5,000,000

6,000,000
3,500,000
7,000,000
3,000,000
1,000,000
600,000

2,500,000

3,000,000

6,500,000

5,000,000

5,500,000
3,500,000
7,000,000
3,000,000
1,000,000
600,000

2,500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

3,500,000

7,000,000

5,000,000

5,000,000
3,500,000
7,500,000
3,000,000
1,000,000
600,000

2,000,000

พ.ศ. 2570

13,200,000

30,000,000

22,000,000

27,000,000
15,500,000
33,500,000
15,000,000
5,000,000
3,000,000

13,000,000

รวม (บาท)
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แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาระบบจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด
และโลจิสติกส์
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยวบนห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต
1. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการ
แปรรูปให้ได้รับมาตรฐาน (GMP/HACCP)
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
1. โครงการพัฒนาและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภค
โครงการหลักที่ 9 พัฒนาและต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมท้องถิน่
สู่การสร้างรายได้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
โครงการหลักที่ 10 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Entrepreneurship) บนพื้นฐานการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์
(E-Commerce)
1. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Entrepreneurship) บนพื้นฐานการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์
(E-Commerce)
กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาช่องทางการจำ�หน่ายสินค้า
ที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถี ชีวิตของคนรุ่นใหม่
แผนงานที่ 2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร
โครงการหลักที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ
กลุ่มหัตถกรรม
1. โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม
หัตถกรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3,000,000

2,000,000

500,000

600,000

2,500,000

10 พื้นที่

5 ผลิตภัณฑ์

1 ช่องทาง

30 กลุ่ม

พ.ศ. 2566

  5 แห่ง  

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2,500,000

500,000

500,000

2,200,000

2,000,000

3,500,000

500,000

2,500,000

3,500,000

3,500,000

500,000

500,000

2,000,000

3,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

3,500,000

500,000

3,000,000

3,000,000

พ.ศ. 2570

15,500,000

1,600,000

2,500,000

11,700,000

14,500,000

รวม (บาท)
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2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
โดยการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่น
แผนงานที่ 2.5 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่าย
การเรียนรู้
โครงการหลักที่ 12 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/
เครือข่ายการเรียนรู้
1. โครงการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ด้วยนวัตกรรมการเกษตร
ผ่าน Mobile Application
2. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกร
โครงการหลักที่ 13 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้
ของชุมชน
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
โครงการหลักที่ 14 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการเพิ่มศักยภาพและจัดตั้งศูนย์การบริการข้อมูล
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นที่สูง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนชุมชนที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,000,000

1,000,000

44 พื้นที่

3,000,000

3,000,000

1 โครงการ

1,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

500,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

5,000,000

15,000,000

15,000,000

7,000,000

3,500,000

3,500,000

4,000,000

4,000,000

4,500,000

19,500,000

52,850,000 51,650,000 59,750,000 58,250,000 60,750,000 283,250,000

3,000,000

3,000,000

1 โครงการ

500,000

2,000,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 5,750,000

1 โครงการ

1 โครงการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
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แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน
การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์
1. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน
รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน
การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์
โครงการหลักที่ 6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์
1. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์
รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนงานที่ 3.3 สร้างและพัฒนาผู้นำ�ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ในด้านต่างๆ
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2,400,000

2,400,000

2,800,000

2,800,000

3,000,000

3,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

3,200,000

3,200,000

พ.ศ. 2570

13,400,000

13,400,000

รวม (บาท)

3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 16,500,000
10,500,000 11,300,000 13,100,000 13,500,000 14,400,000 62,800,000

2,000,000

20 กลุ่ม

44 พื้นที่

2,000,000

พ.ศ. 2566

20 กลุ่ม

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมตามระเบียบ
และข้อกฎหมาย
โครงการหลักที่ 2 จัดทำ�เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
เพือ่ วางแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในการผลิตพืชควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์
1. โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ�แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกร และฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ�แผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและดำ�เนินการตามแผน
โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตาม
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการและ
ป้องกันการบุกรุกป่า
แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารและความหลาก
หลายทางชีวภาพ
โครงการหลักที่ 6 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอย
ในครัวเรือน
1. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพือ่ การใช้สอยในครัวเรือน
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการฟืน้ ฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
1. โครงการพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 4.3 การแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้
และกระบวนการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2,000,000
1,000,000

2,000,000

800,000

2,500,000

300 ชุมชน

44 พื้นที่

1,100 ไร่

44 พื้นที่

พ.ศ. 2566

300 ชุมชน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

3,000,000

800,000

2,500,000

1,200,000

2,000,000

2,500,000

800,000

3,000,000

1,500,000

2,000,000

3,000,000

800,000

3,000,000

1,500,000

2,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

2,500,000

800,000

3,000,000

1,800,000

2,000,000

พ.ศ. 2570

13,500,000

4,000,000

13,500,000

7,000,000

10,000,000

รวม (บาท)
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โครงการหลักที่ 12 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม
1. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการอนุรักษ์
ดินและน้ำ�
โครงการหลักที่ 13 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1. โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โครงการหลักที่ 14 พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
1. โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
แผนงานที่ 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต
ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงานในชุมชน
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางขนส่งลำ�เลียงผลผลิตทางการเกษตร
1. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งลำ�เลียงผลผลิตทางการเกษตร
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก ระบบน้ำ�บาดาล และระบบ
กระจายน้ำ� เพือ่ การอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ ะอาดและเพียงพอ
และการบริหารจัดการน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,200,000

1,000,000

44 พื้นที่

44 พื้นที่

1,000,000

1,200,000

5,000,000

1,000,000

1,200,000

6,000,000

1,000,000

1,200,000

6,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

1,000,000

1,200,000

6,000,000

พ.ศ. 2570

5,000,000

6,000,000

28,000,000

รวม (บาท)

10,000,000

10,000,000

44 พื้นที่

500 แห่ง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

50,000,000

50,000,000

15,500,000 16,700,000 18,000,000 18,500,000 18,300,000 87,000,000

5,000,000

พ.ศ. 2566

44 พื้นที่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
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โครงการหลักที่ 9 ระบบการรวบรวมผลผลิตและการตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต
1. โครงการการพัฒนาระบบการรวบรวมผลผลิตและการตรวจ
สอบคุณภาพผลผลิต
แผนงานที่ 5.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนและลดต้นทุน
การจัดการผลผลิต
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อลด
ต้นทุนผลผลิต
1. โครงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการ
ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการหลักที่ 11 ศึกษาระบบการตลาดและ Logistic ที่เหมาะสม
บนพื้นที่สูง
1. โครงการศึกษาระบบการตลาดและ Logistic ที่เหมาะสม
บนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 5.5 พัฒนากระบวนการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยกระบวนการชุมชน
โครงการหลักที่ 11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบำ�รุงรักษาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ
1. โครงการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบำ�รุงรักษา
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ

แผนงานที่ 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต
ให้ ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต
โครงการหลักที่ 7 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1. โครงการสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,000,000

2,000,000

2,000,000

4,400,000

1 โครงการ

1 โครงการ

44 พื้นที่

พ.ศ. 2566

20 แห่ง

3 แห่ง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

4,400,000

2,000,000

1,000,000

5,000,000

4,400,000

1,500,000

1,000,000

5,000,000

4,400,000

1,500,000

1,000,000

5,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

4,400,000

1,500,000

1,000,000

พ.ศ. 2570

22,000,000

2,000,000

8,500,000

5,000,000

15,000,000

รวม (บาท)
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โครงการหลักที่ 12 สนับสนุนกองทุนเพื่อดูแลและบำ�รุงรักษา
โครงสร้างพื้นที่ฐานภายในชุมชน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6.1 สนับสนุนการบูรณาการของทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 1 จัดทำ� Master Plan เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการ
สนับสนุนดำ�เนินงานโครงการ
1. โครงการสำ�รวจข้อมูลกลุ่มบ้านบนพื้นที่สูง
2. โครงการศึกษาและจัดทำ�แผนที่แสดงกลยุทธ์การเชื่อมโยง
การทำ�งาน (วางระบบคลัสเตอร์การทำ�งาน ร่วมกับหน่วยงาน
และโครงการหลวง เช่น แหล่งน้ำ�) แผนที่ระดับจังหวัด ลุ่มน้ำ� 
(พิมพ์เขียวกลไกการทำ�งานบนพื้นที่สูง)
โครงการหลักที่ 2 จัดทำ�แผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงาน
ที่มีความชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของชุมชน
1. โครงการแผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงาน
แผนงานที่ 6.2 พัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1. โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 5 ศึกษาและพัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การเกษตรบนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

500,000

2,000,000

2,500,000

2,000,000

2,300,000

15,000,000
2,000,000

500,000

15,000,000
500,000

2,500,000

2,000,000

500,000

2,500,000

2,500,000

500,000

2,500,000

500,000

12,300,000

6,000,000

2,500,000

30,000,000
5,000,000

29,400,000 32,400,000 31,900,000 31,900,000 26,900,000 152,500,000

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
- -
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2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต การตลาด และการจัดการ
โลจิสติกส์ระดับฟาร์มรองรับการพัฒนาสู่ตลาดออนไลน์
โครงการหลักที่ 6 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม
ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
หน่วยภาคีเครือข่าย
1. โครงการบูรณาการข้อมูลและผลการดำ�เนินงานจากระดับพื้นที่
(การติดตามผลการดำ�เนินงาน)
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

พ.ศ. 2570

8,500,000

6,000,000

รวม (บาท)

22,800,000 26,000,000 11,500,000 5,000,000 5,000,000 70,300,000
174,875,000 180,575,000 176,825,000 169,025,000 164,725,000 866,025,000

500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569
2,000,000 2,000,000 2,000,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
โครงการหลักที่ 2 จัดทำ�เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
1. กำ�หนดเขตที่ดินทำ�กินและวางแผนการใช้ที่ดิน
แผนงานที่ 4.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ�
โครงการหลักที่ 13 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
2. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสด
3. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ
โครงการหลักที่ 14 พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
จัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ� และการฟื้นฟูแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ
1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
2. สำ�รวจออกแบบล่วงหน้างานจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก ระบบน้ำ�บาดาล และระบบกระจายน้ำ� เพือ่ การอุปโภค
บริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการหลักที่ 5 ก่อสร้างระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
1. ก่อสร้างระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
2. ค่าสำ�รวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

175,000
66,000
306,000

175,000
66,000
306,000

1,260,000

875,000
330,000
1,530,000

6,300,000

11,467,500 11,467,500 11,467,500 11,467,500 11,467,500 57,337,500
645,000
645,000
645,000
645,000
645,000 3,225,000
12,112,500 12,112,500 12,112,500 12,112,500 12,112,500 60,562,500
60,959,500 60,959,500 60,959,500 60,959,500 60,959,500 304,797,500

175,000
66,000
306,000

1,260,000

รวม (บาท)

75 กม.
75 กม.

175,000
66,000
306,000

1,260,000

พ.ศ. 2570

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 225,000,000
2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 10,200,000
48,847,000 48,847,000 48,847,000 48,847,000 48,847,000 244,235,000

175,000
66,000
306,000

1,000 ไร่
10 ตัน
450 ตัน

1,260,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

จำ�แนกตามหน่วยงาน

37,500 ไร่
42,500 ไร่

1,260,000

45,000 ไร่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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150 แห่ง

กิจกรรมที่ 2 ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก

300 ราย
15 แห่ง
10 แห่ง
300 ไร่

กิจกรรมที่ 2 กองทุนยาสัตว์

กิจกรรมที่ 3 กองทุนอาหารสัตว์

กิจกรรมที่ 4 การทำ�/ ปรับปรุง/ จัดการแปลงหญ้า

200 ราย

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนแร่ธาตุ เวชภัณฑ์โค - กระบือ

5. โครงการสนับสนุนการปศุสัตว์ตามศักยภาพพื้นที่

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการเลี้ยงสุกร

4. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์

กิจกรรมที่ 1 เพาะขยายพันธุ์สุกร

100 ราย

200 ราย

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก

3. โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์

200 ราย

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร

2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

150 แห่ง

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 1 ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร

1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.2 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน
โครงการหลักที่ 5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

18,000

22,000

30,000

18,000

232,000

116,000

104,000

232,000

156,000

606,000

พ.ศ. 2566

18,000

22,000

30,000

18,000

232,000

116,000

104,000

232,000

156,000

606,000

18,000

22,000

30,000

18,000

232,000

116,000

104,000

232,000

156,000

606,000

18,000

22,000

30,000

18,000

232,000

116,000

104,000

232,000

156,000

606,000

18,000

22,000

30,000

18,000

232,000

116,000

104,000

232,000

156,000

606,000

พ.ศ. 2570

90,000

110,000

150,000

90,000

1,160,000

580,000

520,000

1,160,000

780,000

3,030,000

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 3 กรมปศุสัตว์
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

กิจกรรมที่ 1 อำ�นวยการ ประสานงาน นิเทศ ติดตามงาน ประเมินผล

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
42 แห่ง/
ศูนย์ปฏิบัติการ

50 ราย

กิจกรรมที่ 2 อาสาปศุสัตว์โครงการตามพระราชดำ�ริ (อสร.)
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6.1 สนับสนุนการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่และสามารถเชื่อม
โยง อำ�นวยประโยชน์การดำ�เนินงาน

2.000 ราย

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 1 เกษตรกร

1. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์

โครงการหลักที่ 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

210,000
1,794,000

210,000

10,000
1,584,000

40,000

พ.ศ. 2566

210,000
1,794,000

210,000

10,000
1,584,000

40,000

210,000
1,794,000

210,000

10,000
1,584,000

40,000

210,000
1,794,000

210,000

10,000
1,584,000

40,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

210,000
1,794,000

210,000

10,000
1,584,000

40,000

พ.ศ. 2570

1,050,000
8,970,000

1,050,000

50,000
7,920,000

200,000

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกแหล่งน้ำ�ที่มีความเหมาะสมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ�

1. โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง
165 แห่ง

300 ราย

1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง

600,000 ตัว

35 แห่ง

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้กับโรงเรียน

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ�และปัจจัยการผลิต
แผนงานที่ 2.2 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง
และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
โครงการหลักที่ 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง

550 ราย

1,665,000

71,100
266,100

195,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงแก่เกษตรกร

1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ�
เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการหลักที่ 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,665,000

71,100
266,100

195,000

1,665,000

71,100
266,100

195,000

1,665,000

71,100
266,100

195,000

1,665,000

71,100
266,100

195,000

พ.ศ. 2570

8,325,000

355,500
1,330,500

975,000

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 4 กรมประมง
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรมที่ 1 ติดตามผลการดำ�เนินงานและให้คำ�แนะนำ�
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6.1 สนับสนุนการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพืน้ ทีแ่ ละสามารถเชือ่ มโยง
อำ�นวยประโยชน์การดำ�เนินงาน
285 ครั้ง

2,500,000 ตัว

1. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

7,250,000 ตัว

20 ครั้ง

220,000
220,000
2,316,000

164,900
1,829,900

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566
40 ครั้ง (8 ครั้ง/ปี)

กิจกรรมที่ 4 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�เพื่อปล่อยฟื้นฟูแหล่งน้ำ�
แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารและความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ 3 สำ�รวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ�

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงแก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

220,000
220,000
2,316,000

164,900
1,829,900

220,000
220,000
2,316,000

164,900
1,829,900

220,000
220,000
2,316,000

164,900
1,829,900

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

824,500
9,149,500

รวม (บาท)

220,000 1,100,000
220,000 1,100,000
2,316,000 11,580,000

164,900
1,829,900

พ.ศ. 2570

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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445 ครั้ง
30 ครั้ง

55 แห่ง
4 จังหวัด
30 ราย
75 แห่ง

กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำ�งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง/ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่
โครงการหลวง/ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง

กิจกรรมที่ 3 จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำ�ริเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์
ในพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์

กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
โดยการสอดแทรกกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มและการประยุกต์แนวคิด
ในรูปแบบการสหกรณ์
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

43,500

2,717,360

2,580,460

812,160

600,000

174,900

346,800

740,000

2,856,360

43,500

812,160

700,000

174,900

346,800

779,000

2,997,360

43,500

812,160

800,000

174,900

346,800

820,000

217,500

4,060,800

3,500,000

874,500

1,734,000

3,905,100

รวม (บาท)

3,140,360 14,291,900

43,500

812,160

900,000

174,900

346,800

863,000

พ.ศ. 2570

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

43,500

812,160

500,000

174,900

346,800

703,100

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 แนะนำ�ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและ
การตลาดในรูปแบบสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุม่ เตรียมสหกรณ์/กลุม่ อาชีพ/กลุม่ หมูบ่ า้ น

1. การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจ
ตามมาตรฐานของสหกรณ์
โครงการหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์ และการบริการ
จัดการด้านการผลิตและการตลาด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

7,050 ราย
705 ไร่
110 ไร่
5 ไร่
48 ไร่
50 ราย
50 ราย
50 ราย
50 กลุ่ม

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการทำ�เกษตรแบบผสมผสาน

กิจกรรมที่ 6 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่)

กิจกรรมที่ 7 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่ 8 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

100,000
1,545,500

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (เกษตร
อินทรีย์ และ GAP สำ�หรับพืชและสัตว์)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

100,000
1,545,500

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

100,000
1,545,500

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

100,000
1,545,500

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

100,000
1,545,500

20,000

30,000

50,000

192,000

30,000

66,000

564,000

493,500

พ.ศ. 2570

500,000
7,727,500

100,000

150,000

250,000

960,000

150,000

330,000

2,820,000

2,467,500

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 6 กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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2 ศูนย์
7 ศูนย์

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 7 ศูนย์
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

25 ครั้ง

210,000
325,000
1,870,500

40,000

75,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมการเกษตร

1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการฯ
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพืน้ ทีแ่ ละสามารถเชือ่ มโยง
อำ�นวยประโยชน์การดำ�เนินงาน

1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6.1 สนับสนุนการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 2 จัดทำ�แผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานที่มีความชัดเจน
ในการตอบสนองความต้องการของชุมชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

210,000
325,000
1,870,500

40,000

75,000

210,000
325,000
1,870,500

40,000

75,000

210,000
325,000
1,870,500

40,000

75,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

210,000
325,000
1,870,500

40,000

75,000

พ.ศ. 2570

1,050,000
1,625,000
9,352,500

200,000

375,000

รวม (บาท)
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรม สังเคราะห์พื้นที่/จัดเวทีชุมชน/จัดทำ�แปลงเรียนรู้
และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริการวิชาการด้านข้าวฯ/ติดตามให้คำ�แนะนำ�

4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านเลอตอ

กิจกรรม สำ�รวจพื้นที่/จัดทำ�เวทีชุมชน/จัดทำ�แปลงเรียนรู้
และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริการวิชาการด้านข้าวฯ

3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

กิจกรรม จัดทำ�เวทีชุมชนประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำ�เนินโครงการฯ/จัดทำ�แปลงเรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการด้านข้าว

2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

กิจกรรม อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองท้องถิ่น/จัดทำ�แปลง
เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว/ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว

1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
แผนงานที่ 1 ยกระดับแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูงเป็นแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงระดับประเทศ
โครงการหลักที่ 1 ยกระดับแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูงเป็น
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 ไร่ /30 ราย

5 ไร่ /30 ราย

10 ไร่ /50 ราย

10 ไร่ /20 ราย

235 ไร่/1,320 ราย

100,000

100,000

240,000

240,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ.2566

100,000

100,000

240,000

240,000

100,000

100,000

240,000

240,000

100,000

100,000

240,000

240,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 7 กรมการข้าว

100,000

100,000

240,000

240,000

พ.ศ.2570

หน่วยงาน

500,000 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
กำ�แพงเพชร

500,000 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
กำ�แพงเพชร

1,200,000 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
กำ�แพงเพชร

1,200,000 สถาบันวิทยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่/ศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวและ
เทคโนโลยีการผลิตข้าว จัดทำ�แปลงสาธิตและเรียนรู้/
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้บริการวิชาการ/ติดตามให้คำ�แนะนำ�

9. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ�

กิจกรรม วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลพื้นที่/จัดทำ�เวทีประชาคม
ประชุมชี้แจง/ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่/เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวและจัดทำ�แปลง
เรียนรู้สาธิต (พื้นที่สูง)

8. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน

กิจกรรม วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลพื้นที่/จัดทำ�เวทีประชาคม
ประชุมชี้แจง/ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่/เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวและจัดทำ�แปลง
เรียนรู้สาธิต (พื้นที่สูง)

7. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่

กิจกรรม วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลพื้นที่/จัดทำ�เวทีประชาคม
ประชุมชี้แจง/ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่/เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวและจัดทำ�แปลง
เรียนรู้สาธิต (พื้นที่สูง)

6. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านน้ำ�แป่ง

กิจกรรม วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลพื้นที่/จัดทำ�เวทีประชาคม
ประชุมชี้แจง/ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่/เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว
และจัดทำ�แปลงเรียนรู้สาธิต (พื้นที่สูง)

5. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำ�เวียงแก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10 ไร่ /40 ราย

10 ไร่ /40 ราย

10 ไร่ /40 ราย

10 ไร่ /40 ราย

5 ไร่ /40 ราย

230,000

240,000

240,000

240,000

240,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ.2566

230,000

240,000

240,000

240,000

240,000

230,000

240,000

240,000

240,000

240,000

230,000

240,000

240,000

240,000

240,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

230,000

240,000

240,000

240,000

240,000

พ.ศ.2570

หน่วยงาน

1,150,000

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

1,200,000 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
แพร่

1,200,000 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
แพร่

1,200,000 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
แพร่

1,200,000 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
แพร่

รวม (บาท)
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ/การผลิต
เมล็ดพันธุข์ า้ วแบบเกษตรกรมีสว่ นร่วม/ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี/ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

14. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะบ้านห้วยแห้ง

กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่/ศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวและ
เทคโนโลยีการผลิตข้าว จัดทำ�แปลงสาธิตและเรียนรู้/
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้บริการวิชาการ/ติดตามให้คำ�แนะนำ�

13. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำ�แขว่ง

กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่/ศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวและ
เทคโนโลยีการผลิตข้าว จัดทำ�แปลงสาธิตและเรียนรู้/
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้บริการวิชาการ/ติดตามให้คำ�แนะนำ�

12. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง

กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่/ศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวและ
เทคโนโลยีการผลิตข้าว จัดทำ�แปลงสาธิตและเรียนรู้/
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้บริการวิชาการ/ติดตามให้คำ�แนะนำ�

11. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่/ศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวและ
เทคโนโลยีการผลิตข้าว จัดทำ�แปลงสาธิตและเรียนรู้/
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้บริการวิชาการ/ติดตามให้คำ�แนะนำ�

10. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10 ไร่ /40 ราย

5 ไร่ /40 ราย

5 ไร่ /40 ราย

10 ไร่ /40 ราย

5 ไร่ /40 ราย

230,000

100,000

100,000

230,000

100,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ.2566

230,000

100,000

100,000

230,000

100,000

230,000

100,000

100,000

230,000

100,000

230,000

100,000

100,000

230,000

100,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

230,000

100,000

100,000

230,000

100,000

พ.ศ.2570

1,150,000

500,000

500,000

1,150,000

500,000

รวม (บาท)

ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

หน่วยงาน
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กิจกรรม จัดทำ�แปลงเรียนรู้ และสาธิตการปลูกข้าวนาดำ�
บนพื้นที่สูง และการผลิตเมล็ดพันธุ์สำ�หรับใช้ในชุมชน/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวบนที่สูงอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

19. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง
อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ผลิตข้าว ติดตาม แนะนำ� และขยายผล

18. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมีดหลวง

กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ/การผลิต
เมล็ดพันธุข์ า้ วแบบเกษตรกรมีสว่ นร่วม/ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี/ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

17. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะบ้านแม่แฮหลวง ตำ�บลยางเปียง
อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ/การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม/ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี/ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

16. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะ บ้านผีปานเหนือ

กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ/การผลิต
เมล็ดพันธุข์ า้ วแบบเกษตรกรมีสว่ นร่วม/ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี/ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

15. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื่นน้อย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 ไร่ /20 ราย

5 ไร่ /40 ราย

5 ไร่ /40 ราย

5 ไร่ /40 ราย

10 ไร่ /40 ราย

230,000

100,000

100,000

100,000

230,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ.2566

230,000

100,000

100,000

100,000

230,000

230,000

100,000

100,000

100,000

230,000

230,000

100,000

100,000

100,000

230,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

230,000

100,000

100,000

100,000

230,000

พ.ศ.2570

ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่

หน่วยงาน

1,150,000 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

500,000

500,000

500,000

1,150,000

รวม (บาท)
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กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาพันธุข้าวที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่/ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม/ติดตาม
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และขยายผล 8 ครั้ง ครั้งละ 30 ราย

24. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านปางแดง
ในอำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม จัดทำ�แปลงสาธิตและเรียนรู้/ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม/ติดตาม ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� 
8 ครั้ง ครั้งละ 30 ราย

23. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด
อำ�เภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม ติดตาม ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และขยายผล
8 ครั้ง ครั้งละ 30 ราย

22. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะ บ้านผาแตก อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม จัดทำ�แปลงเรียนรู้ และสาธิตการปลูกข้าวนาดำ�
บนพื้นที่สูง และการผลิตเมล็ดพันธุ์สำ�หรับใช้ในชุมชน/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวบนที่สูงอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

21. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา
อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม จัดทำ�แปลงเรียนรู้ และสาธิตการปลูกข้าวนาดำ�
บนพื้นที่สูง และการผลิตเมล็ดพันธุ์สำ�หรับใช้ในชุมชน/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวบนที่สูงอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

20. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 ไร่ /30 ราย

5 ไร่ /30 ราย

5 ไร่ /30 ราย

10 ไร่ /20 ราย

15 ไร่ /20 ราย

100,000

100,000

100,000

218,000

230,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ.2566

100,000

100,000

100,000

218,000

230,000

100,000

100,000

100,000

218,000

230,000

100,000

100,000

100,000

218,000

230,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

100,000

100,000

100,000

218,000

230,000

พ.ศ.2570

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

500,000 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

500,000 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

500,000

1,090,000 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

1,150,000 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

รวม (บาท)
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กิจกรรม ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม/
ติดตาม ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� 8 ครั้ง ครั้งละ 30 ราย

28. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยเป้า
อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม จัดทำ�แปลงสาธิตและเรียนรู้/ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม/ติดตาม ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� 
8 ครั้ง ครั้งละ 20 ราย/จัดทำ�แปลงขยายผลสู่ชุมชน

27. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาพันธุข้าวที่เหมาะสม
กับสภาพพืน้ ที/่ ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วแบบเกษตรกรมีสว่ นร่วม/
ติดตาม ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� 8 ครั้ง ครั้งละ 30 ราย/
จัดทำ�แปลงขยายผลสู่ชุมชน

26. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาพันธุข้าวที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่/ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม/
ติดตาม ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และขยายผลสู่ชุมชน 8 ครั้ง
ครั้งละ 30 ราย

25. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ อำ�เภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 ไร่ /30 ราย

10 ไร่ /30 ราย

10 ไร่ /30 ราย

10 ไร่ /30 ราย

100,000

230,000

230,000

230,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ.2566

100,000

230,000

230,000

230,000

100,000

230,000

230,000

230,000

100,000

230,000

230,000

230,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

100,000

230,000

230,000

230,000

พ.ศ.2570

หน่วยงาน

500,000

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

1,150,000 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

1,150,000 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

1,150,000 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

รวม (บาท)
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ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรม ประชุมชี้แจงโครงการ/จัดทำ�แปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมสู่เกษตรกร/แปลงเรียนรู้พัฒนา
ต้นแบบการปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ (ข้าวปลอดภัย)
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว
ตามวิธีการปลูกแบบนาขั้นบันได/สนับสนุนติดตาม
ให้คำ�แนะนำ�
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6

31. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำ�ขาว
ตำ�บลเข็กน้อย อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรม จัดทำ�แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวนาขั้นบันได/
แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวสาลี/แปลงทดสอบพันธุ์ข้าว
นาที่สูง/แปลงเรียนรู้การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สำ�หรับนาขั้นบันได และถ่ายทอดความรู้และติดตาม
ให้คำ�แนะนำ�

30. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะบ้านห้วยฮะ

กิจกรรม จัดทำ�แปลงเรียนรู้การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต
ข้าวไร่/แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวนาขั้นบันได แปลงเรียนรู้
การผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วไร่ และจัดทำ�แปลงขยายผลสูช่ มุ ชน
ติดตามให้คำ�แนะนำ�และขยายผล

29. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ
อำ�เภอสบเมย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 ไร่ /60 ราย

10 ไร่ /100 ราย

5 ไร่ /200 ราย

100,000

5,358,000

5,358,000

230,000

100,000

5,358,000

100,000

230,000

100,000

5,358,000

100,000

230,000

100,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569

100,000

230,000

100,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ.2566

5,358,000

100,000

230,000

100,000

พ.ศ.2570

26,790,000

500,000

1,150,000

500,000

รวม (บาท)

ศูนย์วิจัยข้าว
พิษณุโลก

ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์ และ GAP สำ�หรับพืชและสัตว์)
1. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการหลวงคลองลาน)
จังหวัดกำ�แพงเพชร
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์พืช และการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ มะนาววงบ่อ ไม้ผลพันธุ์ดี
ผักปลอดสารพิษ ให้เกษตรกรโดยอบรมปีละ 100 ราย
ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร 25 ราย
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์พืช และการผลิตพืช
ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ อาทิ กาแฟ มะคาเดเมีย ชา ไม้ผล ให้เกษตรกร
โดยอบรมปีละ 330 ราย 11 หมู่บ้าน/กลุ่มบ้าน ขยายผล
ในพื้นที่เกษตรกร 77 ราย/ปี
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

450,000

650,000

450,000

650,000

แปลงขยายผลในพื้นที่
เกษตรกร 385 ราย

200,000  

200,000

650,000

450,000

200,000

650,000

450,000

200,000

1,000,000

ศูนย์วิจัย
และ
พัฒนาการ
เกษตรพิจิตร

2,250,000 สำ�นักวิจัย
และพัฒนา
การเกษตร
เขตที่ 1
650,000 3,250,000

450,000

200,000

หน่วยงาน

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

แปลงขยายผลในพื้นที่
เกษตรกร 125 ราย

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์ และ GAP สำ�หรับพืชและสัตว์)
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ� บ้านโป่งคำ� 
ตำ�บลดู่พงษ์ อำ�เภอสันติสุข จังหวัดน่าน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี
• ค่าวัสดุบำ�รุงรักษาแปลงหม่อนในสถานี
กิจกรรมที่ 2 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะที่ใช้ในการติดตามงาน
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านสะเนียน
ตำ�บลสะเนียน อำ�เภอเมือง จังหวัดน่าน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดเพือ่ เพิม่ รายได้เกษตรกร
• สร้างแปลงสาธิตเรียนรู้ 1 แปลง (ค่าวัสดุการเกษตร)
กิจกรรมที่ 2 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะที่ใช้ในการติดตามงาน
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำ�เภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม
• ค่าบริหารจัดการโครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

11,840

4 ครั้ง

5,000
11,840

10,000

1 แปลง
4 ครั้ง

3 แห่ง

1 แห่ง

1,500

1 แห่ง/1 ไร่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

11,840

5,000

11,840

1,500

11,840

5,000

11,840

1,500

10,000

11,840

5,000

11,840

1,500

11,840

5,000

11,840

1,500

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 9 กรมหม่อนไหม
หน่วยงาน

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
20,000
เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน
59,200

25,000

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน
59,200

7,500

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการปลูกหม่อน
• ค่าวัสดุการเกษตรบำ�รุงรักษาแปลงหม่อน
• ค่าวัสดุสาธิตการแปรรูป
กิจกรรมที่ 3 การร่วมประชุมและติดตามให้คำ�แนะนำ�โครงการฯ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ
4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม (จุดใหม่)
• ค่าบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการปลูกหม่อน
• ค่าวัสดุการเกษตรบำ�รุงรักษาแปลงหม่อน
• ค่าวัสดุสาธิตการแปรรูป
กิจกรรมที่ 3 การร่วมประชุมและติดตามให้คำ�แนะนำ�โครงการฯ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ
5. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโครงการสถานีเกษตร
ที่สูงตามพระราชดำ�ริบ้านป่าคา อำ�เภอคลองลาน
จังหวัดกำ�แพงเพชร
กิจกรรมที่ 1 ค่าวัสดุการเกษตรบำ�รุงรักษาแปลงหม่อน
กิจกรรมที่ 2 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ด้านวิชาการ
แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาระบบจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด
และโลจิสติกส์
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พบพระ
อำ�เภอพบพระ จังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,000

10,000
5,000

5,000

7,500
5,000

15 ครั้ง

2 แห่ง
10 ไร่

15 ครั้ง

2 ไร่
10 ครั้ง

7,500
5,000

5,000

10,000

5,000

7,500
5,000

5,000

10,000

5,000

7,500
5,000

5,000

5,000

10,000

5,000

7,500
5,000

5,000

10,000

5,000

หน่วยงาน

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
37,500
ตาก
25,000

25,000

ศูนย์หม่อนไหม
40,000 เฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม่

20,000

25,000

งบประมาณ (บาท)
เป้าหมายระยะ 5 ปี
รวม (บาท)
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
10 ไร่
5,000
10,000
10,000
5,000
10,000
40,000
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรมที่ 1 สาธิตและฝึกปฏิบัติการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีเคมี/
สีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 สาธิตและฝึกปฏิบัติการการใช้เส้นใยไหมร่วมกับ
เส้นใยกัญชง
กิจกรรมที่ 3 ติดตามให้คำ�แนะนำ�ด้านวิชาการ
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแปรรูปผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่า
โครงการหลักที่ 9 พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่การสร้างรายได้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการทอผ้าไหมด้วยกี่เอว
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

60,000
217,680

10 ราย

60,000
207,680

60,000
207,680

60,000

60,000

10 ราย

60,000

5,000

5,000

10 ครั้ง

5,000

10,000

10 คน

60,000
217,680

60,000

5,000

10,000

หน่วยงาน

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
กาญจนบุรี
300,000

25,000

30,000

20,000

รวม (บาท)

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
กาญจนบุรี
60,000
300,000
207,680 1,058,400

60,000

5,000

10,000

งบประมาณ (บาท)
เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
10 คน
10,000
10,000

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร
• แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
• งานบริหารงานและอำ�นวยการ
8 แห่ง
• งานปลูกป่าหวาย
1,250 ไร่
• งานส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ทอ้ งถิน่ เพือ่ ลดการทำ�ลายป่า 1,200,00 กล้า
• งานปลูกหญ้าแฝกเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ บนพืน้ ทีต่ น้ น้�ำ 1,850,000 กล้า
• งานเพาะชำ�กล้าหวาย
800,000 กล้า
• งานแนวกันไฟ
1,000 กิโลเมตร
• งานจัดทำ�ถังน้ำ�พร้อมระบบประปาภูเขา
30 แห่ง
• แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

400,000
925,000
696,000
610,500
800,000
1,028,000
1,087,800

พ.ศ. 2566

400,000
925,000
696,000
610,500
800,000
1,028,000
1,087,800

พ.ศ. 2567

400,000
925,000
696,000
610,500
800,000
1,028,000
1,087,800

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

400,000
925,000
696,000
610,500
800,000
1,028,000
1,087,800

พ.ศ. 2569

400,000
925,000
696,000
610,500
800,000
1,028,000
1,087,800

พ.ศ. 2570

2,000,000
4,625,000
3,480,000
3,052,500
4,000,000
5,140,000
5,439,000

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

130
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรมฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กิจกรรมโครงการหลวง
• งานบำ�รุงป่าไม้ใช้สอย
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

500 ไร่

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

95,000
5,642,300

พ.ศ. 2566

95,000
5,642,300

พ.ศ. 2567

95,000
5,642,300

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568

95,000
5,642,300

พ.ศ. 2569

95,000
5,642,300

พ.ศ. 2570

475,000
28,211,500

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง (จำ�นวน 33 แห่ง)
กิจกรรมที่ 1 ติดตามและให้คำ�แนะนำ�การใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้องตามหลักวิชาการ
33 แห่ง
แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารและความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร
1. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
33 แห่ง
แบบโครงการหลวง (จำ�นวน 33 แห่ง)
กิจกรรมที่ 1 เพาะชำ�หญ้าแฝก
6,600,000 กล้า
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้
1,650 กล้า
กิจกรรมที่ 3 จัดสร้างฝายต้นน้ำ�แบบผสมผสาน
330 แห่ง
แผนงานที่ 4.3 การแก้ ไขปัญหาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม
โครงการหลักที่ 9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
1. โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง (จำ�นวน 33 แห่ง)
กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่า
33 แห่ง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 9,900,000
23,745,000 23,745,000 23,745,000 23,745,000 23,745,000 118,725,000

54,450,000
45,375,000
8,250,000

150,000

10,890,000 10,890,000 10,890,000 10,890,000 10,890,000
9,075,000 9,075,000 9,075,000 9,075,000 9,075,000
1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

150,000

รวม (บาท)

750,000

150,000

พ.ศ. 2570

150,000

150,000

พ.ศ. 2566

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 11 กรมป่าไม้
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

265 โครงการ
33 โครงการ

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ� พร้อมระบบกระจายน้ำ�สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ� พร้อมระบบกระจายน้ำ�สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก ระบบน้ำ�บาดาล และระบบกระจายน้ำ�
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำ�
ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2570

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

82,000,000

65,000,000

60,000,000 60,000,000

369,000,000

653,832,900 264,500,000 272,500,000 243,000,000 270,000,000 1,703,832,900

102,000,000

551,832,900 182,500,000 207,500,000 183,000,000 210,000,000 1,334,832,900

พ.ศ. 2566

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 12 กรมทรัพยากรน้ำ�

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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9 บ่อ
1 ระบบ
8 ระบบ

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล และติดตั้งระบบสูบน้ำ�บาดาล
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ (รูปแบบที่ 1)

กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล จุดบริการน้ำ�ดื่มสะอาด และติดตั้ง
ระบบสูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ (รูปแบบที่ 2)
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 1 เจาะบ่อน้ำ�บาดาล

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�บาดาลส่งเสริมการดำ�เนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก ระบบน้ำ�บาดาล และระบบกระจายน้ำ�
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำ�
ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการหลักที่ 6 จัดหาน้ำ�และซ่อมบำ�รุงระบบประปาบาดาล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2,368,470

1,771,570 14,210,820

294,370

2,074,100

1,766,220

12,440,600

-

1,477,200

294,370

พ.ศ. 2566

2,368,470

2,074,100

294,370

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 13 กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล

-

-

-

-

พ.ศ. 2570

20,719,330

16,592,800

1,477,200

2,649,330

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการขยายผลโครงการหลวงถ�้ำเวียงแก
• ฝายบ้านหางทุ่งพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ�้ำเวียงแก
• ฝายบ้านขุนน�้ำพริกพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ�้ำเวียงแก
โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค�ำ
• อ่างเก็บน�้ำห้วยผาผุพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค�ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก ระบบน้ำ�บาดาล
และระบบกระจายน้ำ� เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่สะอาด
และเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ
• ฝายบ้านห้วยโจ้พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางมะโอ ระยะที่ 2 ความยาว 1.520 กิโลเมตร
• ฝายบ้านห้วยโจ้พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางมะโอ ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

9,000,000

15,000,000

8,000,000

6,000,000

15,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 14 กรมชลประทาน

โครงการ
ชลประทาน
เชียงใหม่
โครงการ
ชลประทาน
เชียงใหม่

หน่วยงาน

โครงการ
ชลประทานน่าน
6,000,000
โครงการ
ชลประทานน่าน
-   
8,000,000
โครงการ
ชลประทานน่าน

9,000,000

15,000,000

15,000,000

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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• ฝายห้วยไหล่เหล่าพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่ง

• ฝายพร้อมระบบส่งน�้ำบ้านงิ้วเฒ่า จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่ง
• ฝายห้วยป่าจ�ำพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่ง

โครงการขยายผลโครงการหลวงน�้ำเคิม
• ฝายห้วยขุนแพะพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน�้ำเคิม
• ฝายต้นต้องพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน�้ำเคิม
• ฝายบ้านปิงในพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน�้ำเคิม
โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน�้ำริน
• ฝายพร้อมระบบส่งน�้ำบ้านห้วยม่วง จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงห้วยน�้ำริน

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
• ฝายน�้ำมวบพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม
โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ
• ฝายห้วยคันนาพร้อมระบบส่งน�้ำ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

8,000,000

10,000,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

8,000,000

9,000,000

6,000,000

7,000,000

9,000,000

12,000,000

5,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

โครงการ
ชลประทานน่าน

โครงการ
ชลประทานน่าน

หน่วยงาน

9,000,000

8,000,000

9,000,000

โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย

โครงการ
ชลประทานน่าน
5,000,000
โครงการ
ชลประทานน่าน
6,000,000
โครงการ
ชลประทานน่าน
-   
8,000,000
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย

-   
7,000,000

-   
12,000,000

-   
10,000,000

รวม (บาท)
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• ฝายบ้านบวกควาย พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่
เฉพาะ
• อาคารบังคับน�้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน�้ำ โครงการพัฒนาที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ฝายบ้านแม่แพลม พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เพือ่ แก้ไขปัญหา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะ
• ฝายบ้านพะอันพร้อมระบบส่งน�้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ฝายบ้านหัวแม่เมืองพร้อมระบบส่งน�้ำ โครงการพัฒนาที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ฝายบ้านแม่ระมีดหลวงพร้อมระบบส่งน�้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ฝายบ้านยองแหละพร้อมระบบส่งน�้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ปรับปรุงฝายห้วยฟ้าสวย พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย
• ฝายบ้านยางราชาพร้อมระบบส่งน�้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

• ฝายห้วยยาบแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน�้ำ จัดหาน�้ำสนับสนุนพื้นที่
ขยายผลสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริบ้านธารทอง

• ฝายพร้อมระบบส่งน�้ำบ้านป่าเมี้ยงห้วยโป่ง จัดหาน�้ำสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่ง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9,500,000

7,500,000

7,500,000

9,500,000

9,000,000

9,000,000

11,000,000

11,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,500,000

9,500,000

9,000,000

9,000,000

9,800,000

9,000,000

รวม (บาท)

15,500,000

9,800,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
9,000,000

15,500,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

คป.เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

คป.แม่ฮ่องสอน

คป.เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

คป.แม่ฮ่องสอน

โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
คป.เชียงใหม่

หน่วยงาน
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• อาคารบังคับน�้ำบ้านเคอะบอพร้อมระบบส่งน�้ำและบ่อเก็บน�้ำ 
คสล. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ

• ฝายบ้านสันป่าเกี๊ยะ พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ฝายบ้านมูเซอห้วยงู พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เพือ่ แก้ไขปัญหาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
• ฝายบ้านสันป่าเหียง พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง |
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ฝายบ้านป่าเกี๊ยะใหม่และบ้านน�้ำรู พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคาร
ประกอบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ
• ฝายบ้านปางวัว พร้อมระบบส่งน�้ำและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
โครงการหลักที่ 5 ก่อสร้างระบบส่งน้ำ�ชลประทาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน�้ำปิงตอนบน
บ้านห้วยเป้า
• ระบบส่งน�้ำพร้อมอาคารประกอบฝายทุ่งข้าวพวง จัดหาน�้ำ
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ลุ่มน�้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า ระยะ 2
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำและบ่อเก็บน�้ำ คสล. อาคารบังคับน�้ำ
บ้านสิวาเดอ โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9,000,000

12,500,000

12,500,000

9,000,000

2,500,000

8,500,000

8,500,000

2,500,000

11,500,000

โครงการ
ชลประทาน
แม่ฮ่องสอน
โครงการ
ชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

โครงการ
ชลประทาน
เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

10,500,000
11,500,000

คป.เชียงใหม่

หน่วยงาน

11,500,000

รวม (บาท)

15,000,000

10,500,000

11,500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

15,000,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566
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โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
• ระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยปรุง จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม

• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำบ้านวังผาง

โครงการขยายผลโครงการหลวงถ�้ำเวียงแก
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำฝายน�้ำหุย จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ�้ำเวียงแก
โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน
• ซ่อมแซมระบบส่งน�้ำฝายห้วยม่วง จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน
โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง
• ระบบส่งน�้ำบ้านขุนกูน จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางยาง
โครงการขยายผลโครงการหลวงน�้ำแป่ง
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำฝายห้วยมืด

• อาคารบังคับน�้ำบ้านห้วยไชยยงค์พร้อมระบบส่งน�้ำและบ่อเก็บน�้ำ 
คสล. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย
• อาคารบังคับน�้ำบ้านทีชะพร้อมระบบส่งน�้ำและบ่อเก็บน�้ำ คสล.
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย

• อาคารบังคับน�้ำบ้านสบเมยพร้อมระบบส่งน�้ำและบ่อเก็บน�้ำ คสล.
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4,000,000

6,000,000

3,000,000

3,000,000

โครงการ
ชลประทานน่าน

โครงการ
ชลประทานน่าน

โครงการ
ชลประทานน่าน

โครงการ
ชลประทาน
แม่ฮ่องสอน
โครงการ
ชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

โครงการ
ชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน

โครงการ
ชลประทานน่าน
4,000,000
โครงการ
ชลประทานน่าน
-   
6,000,000
โครงการ
ชลประทานน่าน

3,000,000

3,000,000

500,000

500,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

รวม (บาท)

5,000,000

9,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
9,000,000

5,000,000

9,000,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566
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ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

139

3,000,000
5,000,000

• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำน�้ำค�ำ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยเดื่อ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ระยะที่ 2

8,000,000

8,000,000

5,000,000

3,000,000

4,000,000

12,000,000

700,000

หน่วยงาน

โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย

โครงการ
ชลประทานน่าน
700,000
โครงการ
ชลประทานน่าน
5,000,000
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
7,000,000
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย

900,000

รวม (บาท)

12,000,000

7,000,000

900,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

4,000,000

5,000,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน�้ำห้วยปู
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

โครงการขยายผลโครงการหลวงน�้ำเคิม
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำบ้านต้นต้อง จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน�้ำเคิม
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำอ่างต้นต้อง จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน�้ำเคิม
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน�้ำห้วยตาควน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่
โครงการชลประทานเชียงราย
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน�้ำห้วยเอี้ยง
จัดหาน�้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน�้ำห้วยเอี้ยง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ระยะที่ 2) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่
โครงการชลประทานเชียงราย
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยแดด
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่
โครงการชลประทานเชียงราย
• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำฝายห้วยบ่อส้ม
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ระยะที่ 2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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รวมยุทธศาสตร์ที่ 5

• ซ่อมแซมระบบส่งน�้ำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�ำริป่าคา โครงการชลประทานก�ำแพงเพชร

• ซ่อมแซมระบบส่งน�้ำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�ำริป่าคา โครงการชลประทานก�ำแพงเพชร

• ซ่อมแซมระบบส่งน�้ำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�ำริป่าคา โครงการชลประทานก�ำแพงเพชร

700,000
700,000
700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

10,000,000

6,000,000

7,000,000

10,000,000

รวม (บาท)

79,500,000 92,200,000 92,100,000 85,700,000 96,200,000 445,700,000

700,000

10,000,000

• ระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยต้นงุ้น อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

• ซ่อมแซมระบบส่งน�้ำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�ำริป่าคา โครงการชลประทานก�ำแพงเพชร

6,000,000

• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำตาดผาแดง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
10,000,000
7,000,000

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566

• ปรับปรุงระบบส่งน�้ำอ่างเก็บน�้ำแม่มอญ อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ระยะที่ 3

• ปรับปรุงอาคารระบายน�้ำล้น อ่างเก็บน�้ำห้วยหมอเฒ่า
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
เชียงราย
โครงการ
ชลประทาน
กำ�แพงเพชร
โครงการ
ชลประทาน
กำ�แพงเพชร
โครงการ
ชลประทาน
กำ�แพงเพชร
โครงการ
ชลประทาน
กำ�แพงเพชร

หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
กลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์
โครงการหลักที่ 4 พัฒนากองทุนเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน
1. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อการป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ 1 โครงการกองทุนแม่
2 อำ�เภอ ใน 7 ศูนย์
ของแผ่นดินเพื่อการป้องกันยาเสพติด
พัฒนาพื้นที่
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
แบบโครงการหลวง
ในอำ�เภออมก๋อย
1.1 การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
จังหวัดเชียงใหม่ และ
1.2 การรักษาความเข้มแข็งหมู่บ้านเดิม
อำ�เภอแม่ระมาด
1.3 การพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่
จังหวัดตาก
ของแผ่นดิน ปีละ 2 หมู่บ้าน
รวม 10 หมู่บ้าน
แผนงานที่ 3.3 สร้างและพัฒนาผู้นำ�ชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาศักยภาพเยาวชน
บนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 15 สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน่วยงาน

(Funtion Area งบแผน
บูรณาการ อื่น ๆ ระบุ)

500,000 • ส�ำนักงาน ปปส.ภ.5
เงินอุดหนุน
ด้านการป้องกัน
• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.6
ยาเสพติด
• ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำ�นักงาน ป.ป.ส.
• ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดตาก

รวม (บาท)

ช่องทาง
งบประมาณ

จำ�แนกตามหน่วยงาน
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)

1. โครงการป้องกันยาเสพติดในกลุม่ เยาวชน/
ยุวเกษตรกรพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง ตามแนวทาง
การสร้างพื้นที่ปลอดภัย (safe zone)
กิจกรรมที่ 1 โครงการ สนับสนุนกิจกรรม
จำ�นวน 6 กลุ่ม
300,000 300,000 300,000 300,000
300,000 1,500,000
เชิงป้องกันยาเสพติดให้กลุ่มเยาวชน/
เยาวชน ใน 7 ศูนย์
ยุวเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
พัฒนาพื้นที่
แบบโครงการหลวง
โครงการหลวง
ในอำ�เภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ และ
อำ�เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
กิจกรรมที่ 2 โครงการสนับสนุน
โรงเรียนใน 7 ศูนย์
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
การใช้หลักสูตร และสื่อรณรงค์
พัฒนาพื้นที่
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการหลวง
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
ในอำ�เภออมก๋อย
แบบโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ และ
อำ�เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะในชุมชน
โครงการหลักที่ 12 ส่งเสริมด้านสุขอนามัย
สุขภาวะ
1. โครงการลดการแพร่ระบาดปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

(Funtion Area งบแผน
บูรณาการ อื่น ๆ ระบุ)

• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.5
• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.6

ไม่ใช้งบประมาณ

• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.5
เงินอุดหนุน
• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.6 สำ�นักงาน ป.ป.ส.
• ศูนย์พฒ
ั นาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ในพืน้ ทีอ่ �ำเภออมก๋อย
และอ�ำเภอแม่ระมาด

หน่วยงาน

ช่องทาง
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

กิจกรรมที่ 2 โครงการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด โดย ชรบ. และจิตอาสา
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาคมค้นหา
re-xray ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อนำ�สู่การบำ�บัดรักษา
ยาเสพติดที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ 2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบำ�บัดรักษายาเสพติดในพื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
โครงการหลักที่ 14 เสริมสร้างจิตอาสา
และจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
1. โครงการเฝ้าระวังพื้นที่การลักลอบปลูก
ฝิ่นและปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ 1 โครงการเฝ้าระวังพื้นที่
การลักลอบปลูกฝิ่นและพืชเสพติด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6 ตำ�บล 2 อำ�เภอ
เป้าหมาย ใน 7 ศูนย์
พัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ใน
อำ�เภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และอำ�เภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก

2 อำ�เภอเป้าหมาย
7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ใน
อำ�เภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และอำ�เภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก

7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ใน
อำ�เภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และอำ�เภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก
7 ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ศูนย์ล่ะ 1 คน/ปี

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

720,000

180,000

720,000

180,000

-NA-

140,000

140,000

-NA-

พ.ศ. 2567
งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

พ.ศ. 2566
งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

720,000

180,000

-NA-

140,000

พ.ศ. 2568
งบประมาณ
ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่
และตาก

รวม (บาท)

720,000

180,000

-NA-

140,000

ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
และตาก

หน่วยงาน

• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.5
• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.6
• สถาบันส�ำรวจและ
ติดตามการปลูกพืช
เสพติด
• ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
900,000 • ส�ำนักงาน ปปส.ภ.5
• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.6
• ศป.ปส.อ.อมก๋อย
และแม่ระมาด

-NA-

700,000 • ส�ำนักงาน ปปส.ภ.5
• ส�ำนักงาน ปปส.ภ.6

720,000 3,600,000

180,000

-NA-

140,000

พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ศอ.ปส.จ. ศอ.ปส.จ. ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่ เชียงใหม่
เชียงใหม่
และตาก
และตาก
และตาก

งบประมาณ (บาท)

งบปกติ
สำ�นักงาน ป.ป.ส.

เงินอุดหนุน
สำ�นักงาน ป.ป.ส.

งบปกติ
ของหน่วยงาน

(Funtion Area งบแผน
บูรณาการ อื่น ๆ ระบุ)

ช่องทาง
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

(Funtion Area งบแผน
บูรณาการ อื่น ๆ ระบุ)

ช่องทางงบประมาณ

จำ�แนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
เป้าหมายระยะ 5 ปี
รวม (บาท) หน่วยงาน
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะในชุมชน
โครงการหลักที่ 12 ส่งเสริมด้านสุขอนามัย
2,640,000 2,805,000
2,970,000 3,135,000 3,300,000 14,850,000
สุขภาวะ
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
-   
สุขภาพของชุมชนพื้นที่สูง
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการดูแลสุขภาพ
คน
เด็กปฐมวัยและวัยเรียน
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้ชุมชนบน
ชุมชน
พื้นที่สูงมีการดำ�เนินการวิถีใหม่
ห่างไกล NCD (มีแผนการจัดการชุมชน
วิถีใหม่ มีการให้ความรู้ NCD
คัดกรอง ประเมินผล)
2. โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังสุขภาพ
ของเกษตรกรในการใช้สารเคมี
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกร
ครั้ง/คน
ในเรื่องการใช้สารเคมี
กิจกรรมที่ 2 คัดกรองความเสี่ยง
คน
จากการสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ด้วยการเจาะเลือดหาสาร
โคลีนเอสเตอเรส
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
2,640,000 2,805,000
2,970,000 3,135,000 3,300,000 14,850,000

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 16 กระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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กิจกรรมที่ 5 โครงการถอดบทเรียนและติดตามประเมินผล
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

กิจกรรมที่ 4 โครงการส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาสังคมด้านสวัสดิการและ
การจัดสวัสดิการสังคมสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษา
พืชไม้เมืองหนาว

กิจกรรมที่ 1 โครงการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2,070

2,070

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2,328,000

2,328,000

พ.ศ. 2566

2,328,000

2,328,000

พ.ศ. 2567

2,328,000

2,328,000

2,328,000

2,328,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 17 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2,328,000

2,328,000

พ.ศ. 2570

11,640,000

11,640,000

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

150 หมู่บ้าน

2. การส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

28 อำ�เภอ

44 ตำ�บล

1. โครงการจัดทำ�และบูรณาการแผนพัฒนาตำ�บล
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

28 อำ�เภอ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

6 จังหวัด 28 อำ�เภอ

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

150 หมู่บ้าน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

1. การส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,170,000
7,338,000

868,000

420,000

1,880,000

1,500,000

1,500,000

พ.ศ. 2566

1,170,000
7,338,000

868,000

420,000

1,880,000

1,500,000

1,500,000

868,000

420,000

1,880,000

1,500,000

1,500,000

1,170,000 1,170,000
7,338,000 7,338,000

868,000

420,000

1,880,000

1,500,000

1,500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 18 กรมการพัฒนาชุมชน

4,340,000

2,100,000

9,400,000

7,500,000

7,500,000

รวม (บาท)

1,170,000
5,850,000
7,338,000
36,690,000

868,000

420,000

1,880,000

1,500,000

1,500,000

พ.ศ. 2570

จำ�แนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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5,249 ครัวเรือน
118 หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

กิจกรรมที่ 1 บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำ�เป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1. โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6.2 พัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3,000
66,000
7,404,000

63,000

พ.ศ. 2566

63,000
7,401,000

63,000

63,000

3,000
66,000
63,000
7,404,000 7,401,000

63,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

315,000

รวม (บาท)

3,000
9,000
66,000
324,000
7,404,000
37,014,000

63,000

พ.ศ. 2570
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

814,000

18,480 คน 2,587,200
46,200 คน 6,425,040

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะอาชีพ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

425,040

18,480 คน

9,240 คน 1,016,400

84,060 คน 1,582,400

9,000 คน

1,016,400 1,016,400 1,016,400

1,915,900 2,107,950 2,319,550

979,000 1,078,000 1,188,000

4,950,000 สำ�นักงาน
กศน.
9,666,900 สำ�นักงาน
กศน.

หน่วยงาน

งบประมาณ
ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
สำ�นักงาน กศน.

งบประมาณ
ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
สำ�นักงาน กศน.

(Funtion Area งบแผน
บูรณาการ อื่น ๆ ระบุ)

ช่องทางงบประมาณ

จำ�แนกตามหน่วยงาน

5,082,000 สำ�นักงาน
กศน.
425,040
425,040
425,040 425,040 2,125,200 สำ�นักงาน
กศน.
2,587,200 2,587,200 2,587,200 2,587,200 12,936,000 สำ�นักงาน
กศน.
6,660,740 6,923,540 7,214,590 7,536,190 34,760,100

1,016,400

1,741,100

891,000

งบประมาณ (บาท)
เป้าหมายระยะ 5 ปี
รวม (บาท)
(หน่วยนับ)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะชีวิต

แผนงานที่ 3.5 การส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการหลักที่ 16 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง
ด้านการประกอบอาชีพและทักษะการดำ�รงชีวิต
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่โครงการ
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรู้หนังสือ

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวติ และสุขภาวะในชุมชน
โครงการหลักที่ 11 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรู้หนังสือ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 19 สำ�นักงาน กศน.

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

149

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่สูง
แผนงานที่ 1.1 วิจัยและพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ พันธุ์พืช
ท้องถิ่น และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อแก้ ไขปัญหา
การประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
โครงการหลักที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง
1. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารบนพื้นที่สูง
2 กลุ่ม 5 หย่อมบ้าน 387 ครัวเรือน,
(Food valley) อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รายได้ 400,000 บาทต่อกลุ่มต่อปี
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพและการบริหาร
จัดการกลุ่มสหกรณ์ และการบริการจัดการด้าน
การผลิตและการตลาด
1. การสร้างขีดความสามารถในการผลิตอาหาร
ลดรายจ่ายค่าข้าวสาร 17,000 บาท/ปี,
ในการบริโภคในชุมชนมละบริภฟู า้ พืน้ ทีใ่ หม่ นากอก
ลดรายจ่ายค่าอาหาร 182,000 บาท/ปี
2. การส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อจำ�หน่ายในพื้นที่
เกษตรกร 10 ครัวเรือน,
อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
5,000 กิโลกรัม/ปี
แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

600,000
600,000

1,100,000
300,000

500,000
500,000

1,000,000
300,000

พ.ศ. 2566

350,000

1,150,000

600,000

600,000

400,000

1,300,000

700,000

700,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน่วยงานที่ 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

400,000

1,400,000

700,000

700,000

พ.ศ. 2570

1,750,000

5,950,000

3,100,000

3,100,000

รวม (บาท)

จำ�แนกตามหน่วยงาน

150
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

850,000

800,000

425,000

500,000

425,000

1 โรงเรียน, แกนนำ�นักเรียน 10 คน แกนนำ�
ชาวบ้าน 10 คน สามารถนำ�เทคนิคสื่อ
สารสนเทศและสื่อดิจิทัลไปถ่ายทอดให้
นักเรียน 130 คน ชาวบ้าน 98 ครัวเรือน 426 คน
120 คน

500,000

450,000

500,000

3 คน

450,000

600,000

400,000

1 กลุ่ม, 1 ผลิตภัณฑ์,
สร้างรายได้ 100,000 บาท

350,000

950,000

550,000

600,000

500,000

650,000

450,000

350,000

1,050,000

600,000

700,000

500,000

650,000

500,000

500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

500,000

300,000

พ.ศ. 2566

1 กลุ่ม

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

2. การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำ�ไปสู่
การมีอาชีพสำ�หรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
3. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านช่าง
ช่าง 4 คน (วิทยากร) ให้ความรู้ช่างประจำ�
ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อำ�เภอแม่สะเรียง
หมู่บ้าน 20 คน ดูแลเครื่องยนต์เล็กและระบบ
โซล่าโฮม 9 หย่อมบ้าน 235 ครัวเรือน
โครงการหลักที่ 12 ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ
1. การสร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข
Super อสม. 120 คน มีความสามารถในการ
(ซุปเปอร์ อสม. และการดูแลผู้สูงอายุ)
ดูแล/อนามัยแม่แลเด็ก การปฐมพยาบาล
อำ�เภออมก๋อย
ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
ดูแลชาวบ้าน 87 หย่อมบ้าน 17,400 คน,
กลไกกองทุนยา 87 แห่ง (ผ่านกลไกของ ศศช.)

โครงการหลักที่ 6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน การพัฒนากลุม่ ธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์
1. การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านก่อก๋วง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่
สูง อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
โครงการหลักที่ 9 สร้างผู้นำ�ชุมชนรุ่นใหม่
1. การบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อำ�เภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
1. การพัฒนาโรงเรียนมัธยมฐานอาชีพสำ�หรับ
โรงเรียน กพด. อำ�เภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,150,000

600,000

700,000

600,000

800,000

500,000

500,000

พ.ศ. 2570

4,800,000

2,700,000

3,100,000

2,450,000

3,100,000

2,300,000

2,000,000

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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3. การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูง อำ�เภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน
4. การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่อำ�เภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

2. โครงการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ (อาหาร
สัตว์พื้นถิ่น, การผลิตอาหาร) สำ�หรับ กศน.
สพฐ.อ.อมก๋อย

โครงการหลักที่ 13 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการ
สังคม
1. การฝึกอบรมช่างตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และ
ช่างไฟฟ้าในโครงการ การศึกษานอกระบบร่วมกับ
กศน. อำ�เภออมก๋อย
แผนงานที่ 3.5 การส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการหลักที่ 16 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งด้านการประกอบอาชีพและทักษะการดำ�รงชีวิต
1. การสร้างความสามารถสัตวบาลพื้นถิ่น อำ�เภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

2. การสร้างสุขภาวะที่ดีบนพื้นที่สูง อำ�เภออมก๋อย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนมีการบูรณาการ การเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจากกิจกรรมปรับปรุงดิน
ในแปลงนา, นักเรียน 25 คน มีทกั ษะการอ่าน
การเขียน และการคำ�นวณจากกิจกรรม
ปรับปรุงดิน
เกษตรกร 5 ราย, ผลผลิต 6,000 กิโลกรัม/ปี,
สร้างรายได้ 360,000 บาท/ปี
เกษตรกร 10 ครัวเรือน, 6,000 กิโลกรัม/ปี,
720,000 บาท/ปี

300,000

สัตวบาล 10 คน ดูแล รักษา
จัดการสุขาภิบาลและอาหาร และปรับปรุง
พันธุ์ใน 3 หมู่บ้าน 569 ครัวเรือน
ศศช.บูรณาการจากโครงงานวิจัย 20 แห่ง
นักเรียน 1,000 คน

300,000
400,000

400,000

200,000

800,000

300,000

275,000

300,000

200,000

750,000

275,000

500,000

350,000

250,000

850,000

350,000

300,000

500,000

400,000

300,000

900,000

350,000

350,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569
400,000
450,000
550,000
650,000

ครู 36 คน, กลุ่มสหกรณ์ 1 กลุ่ม,
1 หลักสูตร ช่างยนต์

หมู่บ้านสะอาดชุมชน
2 หมู่บ้าน 560 คน มีสุขภาวะดี

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

600,000

400,000

350,000

950,000

400,000

350,000

พ.ศ. 2570
850,000

2,400,000

1,750,000

1,300,000

4,250,000

1,700,000

1,550,000

2,900,000

รวม (บาท)
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เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

5. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิต
2 ชุมชน, แกนนำ�เกษตรกร 3 คน
สตรอว์เบอร์รี ในพืน้ ที่ อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 4.3 การแก้ ไขปัญหาและการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้
และกระบวนการมีส่วนร่วม
โครงการหลักที่ 9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อปล่อยคืน
จำ�นวน 800,000 ตัว/ปี, 8 ชุมชน
สู่ธรรมชาติ อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน
1 ชุมชน
บ้านก่อก๋วง อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. การสร้างกลไกการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าพลังงาน
ศศช.จำ�นวน 20 แห่ง, ครูศศช. 70 คน
แสงอาทิตย์ สำ�หรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
มีความรู้และทักษะในการใช้งานและ
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พื้นที่อำ�เภออมก๋อย
ดูแลรักษาระบบ, ครูชา่ ง 10 คน สามารถ
จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจซ่อมแก้ไข และติดตั้งอุปกรณ์ระบบได้,
เด็กนักเรียน 3,500 คน นักศึกษาทางไกลและ
ผู้ไม่รู้หนังสือ 1,400 คน ได้เรียนรู้ผา่ นสือ่
วีดทิ ศั น์ โทรทัศน์ และสือ่ ผ่านดาวเทียม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

500,000
500,000

500,000

500,000
500,000

450,000

550,000

600,000

600,000

600,000

600,000

700,000

700,000

700,000

800,000

11,050,000

8,150,000

7,600,000

9,100,000 10,050,000

พ.ศ. 2570
500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569
300,000
350,000
400,000
400,000

2,800,000

2,900,000

3,100,000

45,950,000

1,950,000

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

แผนงานที่ 4.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ�
โครงการหลักที่ 14 พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ดินในการผลิตพืช
อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

2. การสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ระดับชุมชน กรณีศึกษา บ้านซอแอะ และ
บ้านปิยอทะ พื้นที่อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชาวบ้าน 5 คน มีรายได้อย่างน้อยคนละ
60,000 บาท/ปี, ชาวบ้าน
ไม่ต่ำ�กว่า 30 เกิดการเรียนรู้
การปรับปรุงดินจากแปลงต้นแบบ

ชาวบ้านซอแอะ 50 ครัวเรือน 260 คน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบฯ
และมีไฟฟ้าใช้สำ�หรับการดำ�รงชีวิต, ศศช.
มีระบบไฟฟ้าสำ�หรับการเรียนการสอน
ให้นักเรียน 60 คน, สสช. มีไฟฟ้าสำ�หรับ
แช่ยาและวัคซีน เพื่อดูแลชาวบ้าน 4 หย่อม
บ้าน 261 ครัวเรือน 852 คน

เป้าหมายระยะ 5 ปี
(หน่วยนับ)

200,000

250,000

250,000

1,900,000 1,950,000 2,300,000 2,500,000
10,000,000 10,700,000 12,000,000 13,250,000

200,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569
250,000
250,000
300,000
350,000

2,850,000
14,600,000

300,000

พ.ศ. 2570
350,000

11,500,000
60,550,000

1,200,000

1,500,000

รวม (บาท)
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ภาค
ผนวก

ที่

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

21 กันยายน 2564

และความเห็นของหน่วยงาน

156

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

157

158

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

159

160

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

161

ภาค
ผนวก

ที่

มติสำ�นักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

164

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

165

166

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

167

168

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

169

170

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8 โทรส�ร 053-328494, 053-328229
www.facebook.com/hrdi.or.th
www.hrdi.or.th

