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บทนํา

1. ความเปนมา
ประเทศไทยมีพื้นที่สูงครอบคลุมพื้นที่กวา 67.22 ลานไร ในพื้นที่ 20 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน
พะเยา ลําพูน แพร นาน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ และเพชรบุรี จํานวน 4,148 กลุม บาน ประชากรบนพืน้ ทีส่ งู โดยสวนใหญจะเปนชาวไทยภูเขาเผาตางๆ 15 เผา
มีจํานวนประชากร 964,916 คน โดยสวนใหญกระจายอยูในภาคเหนือ 13 จังหวัด จํานวน 851,282 คน หรือรอยละ 88.22
ของประชากรชาวเขาทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหมมีประชากรชาวเขามากที่สุด รอยละ 25.31 รองลงมาจังหวัดตาก
จังหวัดเชียงราย ตามลําดับ (ขอมูลจากโครงการสํารวจประชากรเชิงลึก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ป พ.ศ. 2551) พื้นที่
ดังกลาวนอกจากจะเปนแหลงตนนํา้ ลําธารทีส่ าํ คัญของประเทศแลว ยังเปนพืน้ ทีอ่ ยูอ าศัยของชาวไทยภูเขามาชานานนับแตอดีต
ดวยการที่เปนพื้นที่อยูหางไกล และยากลําบากมาก ทําใหประชาชนขาดโอกาสทางเลือกในการดํารงชีพ สวนใหญจึงยึด
การทําการเกษตรตามวิถีดั้งเดิมและการปลูกฝน ทําใหเกิดทั้งปญหาความยากจน การบุกรุกทําลายปา ยาเสพติด และ
ความมั่นคงของประเทศ ตอมารัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาของฝนที่เชื่อมโยงถึงปญหาความมั่นคงของประเทศจึงไดประกาศ
ใหการปลูกและเสพฝนเปนสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2508 – 2509 กรมประชาสงเคราะหไดสํารวจสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมบนพื้นที่สูง รวมทั้งไดสํารวจพื้นที่ปลูกฝนซึ่งมี United Nation Fund For Drug Abuse Control (UNFDAC)
เปนหนวยงานสนับสนุน ซึ่งพบวามีการปลูกฝนในประเทศไทยประมาณ 112,000 ไร ไดผลผลิตประมาณ 145 ตัน
จากปญหาขางตน ป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตัง้ โครงการหลวงพัฒนาชาวเขาขึน้ เพือ่ พัฒนาชีวติ และความเปนอยูข องชาวเขา ลดพืน้ ทีป่ ลูกฝน
และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โดยตั้ง
มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเปนองคกรสาธารณประโยชนที่ถาวรในการดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการหลวง โดยดํารงลักษณะ
งานตามความมุงหมายเดิมของโครงการหลวงคือ การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อใหราษฎรชาวเขาในทองถิ่นทุรกันดาร
มีอาชีพ และชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งการฟนฟู และอนุรักษตนนํ้าลําธารใหมีสภาพสมบูรณ จากแนวทางพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงสามารถลดพื้นที่ปลูกฝนจาก
พื้นที่ปลูก 112,000 ไร ผลผลิต 145 ตัน ในป พ.ศ. 2508 เหลือประมาณ 5,266 ไร ผลผลิต 20.3 ตัน ในป พ.ศ. 2546 และ
1,445 ไร ผลผลิต 13.6 ตัน ในป พ.ศ. 2550 ความสําเร็จจึงเปนที่ยอมรับนานาชาติวาเปนการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน ทําใหโครงการหลวงไดรับรางวัลแม็กไซไซ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย และในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ไดถอนประเทศไทยออกจากประเทศที่เปนผูผลิตและลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ เพราะมีพื้นที่ปลูกฝนตํ่ากวาเกณฑ คือ
พื้นที่ปลูกฝนของประเทศไมเกิน 1,000 Hectare หรือ 6,250 ไร
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จากผลสําเร็จของการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนของโครงการหลวง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจดั ตัง้
“กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ขึ้นเพื่อดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
ใหมหี นวยงานทีท่ าํ หนาทีป่ ระสานงานกับมูลนิธโิ ครงการหลวง รวมทัง้ โอนงานบางสวนจากมูลนิธฯิ มายังรัฐบาล และประสานกับ
หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงอื่นๆ ในการนําเอาขีดความสามารถของหนวงงานตางๆ มาสนับสนุน
โครงการหลวง ตอมาเปลี่ยนเปน “สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง” จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ “สวพส.” ขึ้น และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 โดยมีเหตุผล
การจัดตั้งที่สําคัญคือ “เปนการสมควรสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสรางนักวิจัย
การใหบริการดานการใหคําปรึกษา การถายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยนผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ และการสนับสนุนโครงการหลวง เพื่อเปนการขยายผลงานโครงการหลวงใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่อยูหางไกลและทุรกันดาร โดยการจัดตั้งองคกรในรูปแบบองคการมหาชน
เพื่อทําหนาที่ดังกลาว ซึ่งจะทําใหมีการบริหารจัดการที่กวางขวาง มีความคลองตัวในการดําเนินงานและมีการประสานความ
รวมมือของภาคสวนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของเขาดวยกันไดดยี งิ่ ขึน้ ” สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ไดดาํ เนินงานพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ให
ชุมชนอยูดีมีสุข โดยขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูพื้นที่สูงอื่นๆ โดยเปนการพัฒนาอยางครบวงจรและสมดุลทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เนนการพัฒนาบนฐานความรู การมีสวนรวมของชุมชน การบูรณาการของหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ และการพัฒนาที่ตรงตามความตองการและภูมิสังคมของชุมชน โดยไดดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงในพื้นที่เปาหมาย
แตเนื่องจากชุมชนพื้นที่สูงของประเทศไทยมีจํานวนมาก จึงยังมีชุมชนสวนหนึ่งที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกล และ
ยากลําบากเปนพิเศษ ทําใหมีชีวิตและความเปนอยูยากลําบาก และขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ จึงยังมีการลักลอบ
ปลูกฝนอยู ทั้งนี้จากการเฝาติดตามการปลูกฝนบนพื้นที่สูง ในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2552 ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบวา
มีแนวโนมทีพ่ นื้ ทีป่ ลูกฝน มีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ จาก 744 ไรในฤดูกาลปลูกป 2547/48 เปนจํานวน 984 ไรในฤดูกาลปลูก
ป 2548/49 จํานวน 1,445 ไรในฤดูกาลปลูกป 2549/50 จํานวน 1,800 ไรในฤดูกาลปลูกป 2550/51 และจํานวน 1,319 ไร
ในฤดูกาลปลูกป 2551/52 โดยมีสาเหตุสําคัญเกิดจากขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ ประกอบกับราคาของฝนสูงขึ้น
ประกอบกับพื้นที่หางไกลทุรกันดาร การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐดานความจําเปนพื้นฐานทําไดยาก ทําใหบางชุมชน
ยังมีการลักลอบปลูกฝนซํ้าซากในพื้นที่อยู ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ 2551 และคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2551 สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จึงไดขอรับความชวยเหลือในการพัฒนาชีวติ และความเปนอยู
ของราษฎรในพื้นที่ที่มีปญหาลักลอบการปลูกฝนซํ้าซากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงมอบให
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ จํานวนกวา 22 หนวยงาน เขาดําเนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน
อยางยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใตแผนแมบทซึ่งดําเนินงานมาแลว 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2556) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ดําเนินงานในพื้นที่มีปญหา
การปลูกฝนซํ้าซาก จํานวน 115 หยอมบาน 15 ตําบล 7 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และตาก
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ วันที่ 26 มีนาคม 2556 ดําเนินงานตอเนื่องในพื้นที่
มีปญหาการปลูกฝนซํ้าซาก โดยเพิ่มเติมหยอมบานที่มีปญหาลักลอบปลูกฝนรุนแรงจํานวน 11 พื้นที่ รวมพื้นที่ดําเนินการ
ทั้งหมด 126 หยอมบาน 18 ตําบล 7 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และตาก
จากผลการดําเนินงานในระยะที่ผานมาเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งดานการแกไขปญหายาเสพติดทําให
ชุมชนเปาหมายเลิกการปลูกฝนและไดรับการพัฒนาตามนโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดานเศรษฐกิจชุมชน ประชากร
เปาหมายไดรับการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูและทรัพยากรในทองถิ่นและสามารถประกอบอาชีพที่กอใหเกิดแหลงอาหาร
ที่มั่นคง และรายไดที่พอเพียงตอครัวเรือน ชุมชนเปาหมายเกิดความเขมแข็งจากการรวมกลุมที่สามารถพึ่งพาตนเองได และ
มีศักยภาพในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด โดยกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานสวนทองถิ่นและหนวยงาน

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ภาครัฐที่เกี่ยวของ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชุมชนเปาหมายมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ปาและพื้นที่
ทํากิน รวมทัง้ มีกระบวนการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยการมีสว นรวมของชุมชนและหนวยงานอยางเขมแข็ง
โดยภาพรวมโครงการประสบความสําเร็จดานการสงเสริมทางเลือกการประกอบอาชีพ เชน การปลูกผักในโรงเรือน กาแฟ
อราบิกา และเสริมสรางความมั่นคงดานพืชอาหารใหกับชุมชน รวมถึงการสรางเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้น แตในระยะที่ผานมายังคงเปนการดําเนินงานของหนวยงาน
รวมบูรณาการเปนสวนใหญซึ่งไดพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อดําเนินงานควบคูกับเจาหนาที่ อยางไรก็ตาม แตยังคงจําเปนตองมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นสําคัญดังนี้
1. ดานการพัฒนาชีวิตความเปนอยูเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่หางไกลและทุรกันดาร ประชากรสวนใหญยังมีฐานะยากจน
จึงมีความจําเปนตองมีการกระจายการพัฒนาใหมากขึน้ เพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ สรางอาชีพทางเลือก พัฒนาผลผลิตสูม าตรฐาน
ความปลอดภัย เพิม่ ชองทางดานการตลาด ควบคูก บั การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมพรอมทัง้ ยกระดับการพัฒนา
เพื่อนําไปสูเปาหมาย
2. ดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของ
หนวยงานสวนทองถิน่ ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และการปองกันยาเสพติด รวมทัง้ ดานการรวมกลุม เกษตรกร
เพื่อนําไปสูสถาบันเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเองได
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีการกําหนดขอบเขตพืน้ ทีป่ า และพืน้ ทีท่ าํ กินอยางมีสว นรวมโดยการจัดทํา
แผนการใชประโยชนทดี่ นิ รวมกับการจัดทําแผนทีก่ ารใชทดี่ นิ รายแปลงของเกษตรกร เพือ่ สงเสริมการปรับระบบการใชประโยชน
ที่ดินเชิงอนุรักษควบคูกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศไวในประกาศแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง 17 พฤศจิกายน 2560 วา
“มูลนิธิโครงการหลวงกอตั้งโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชประสงค
ดําเนินการเพือ่ สาธารณประโยชน อันเปนประโยชนตอ ประชาชนและประเทศชาติสว นรวม จึงมีพระราชปณิธาน
แนวแนที่จะสืบสาน รักษา ตอยอด โครงการหลวงสืบไป ...”
ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางพระราชดํารัสขางตนนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย
อยางตอเนือ่ งเพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนใหชมุ ชนอยูด มี สี ขุ โดยจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) เพือ่ เปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยงานรวมบูรณาการตอไป
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการ
1. เพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานในระยะที่ผานมา
2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ และการดําเนินงานใหสอดคลองกับประเด็นสําคัญ และกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน
ในระยะตอไป
3. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยงานรวมบูรณาการตอไป

3. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินงาน
พื้นที่เปาหมาย ครอบคลุมหมูบาน จํานวน 118 กลุมบาน ประชากร 24,440 คน 5,249 ครัวเรือน ใน 19 ตําบล
8 อําเภอ 3 จังหวัด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พืน้ ทีด่ าํ เนินการโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)
พื้นที่ศูนยปฏิบัติการ
(บานหลัก)
1. บานหวยโปงพัฒนา
2. บานฟาสวย
3. บานปาเกี๊ยะใหม

4. บานผาแดง
5. บานแมแฮหลวง
6. บานหวยแหง
7. บานผีปานเหนือ
8. บานขุนตื่นนอย
9. บานแมระมีดหลวง
10. บานหวยฮะ

11. บานหวยนํ้าเย็น

ตําบล
แมทะลบ
ศรีดงเย็น
เชียงดาว
เมืองงาย
เมืองคอง
เวียงแหง
แมฮี้
เวียงเหนือ
กื้ดชาง
แมนะ
ยางเปยง
สบโขง
นาเกียน
แมตื่น
อมกอย
สบโขง
เมืองแปง
โปงสา
แมฮี้
แมตื่น
รวมทั้งสิ้น

อําเภอ

จังหวัด

ไชยปราการ เชียงใหม
เชียงดาว

เชียงใหม

เชียงดาว
เมืองแหง
ปาย

เชียงใหม

แมแตง
เชียงดาว
อมกอย
อมกอย
อมกอย
อมกอย
อมกอย

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

ปาย

แมฮองสอน

แมระมาด

ตาก

แมฮองสอน

จํานวนบาน
รับผิดชอบ
3
1
3
1
6
3
2
1
3
2
9
7
34
19
5
3
6
2
2
6
118

จํานวน
ประชากร (คน)
1,679
304
261
57
982
955
209
199
388
263
2,339
1,020
6,549
3,193
990
664
1,779
1,020
270
1,319
24,440

จํานวน
ครัวเรือน
327
36
65
12
233
158
42
40
72
55
416
221
1,363
547
243
169
372
354
62
462
5,249

ชนเผา
มูเซอ, ลีซอ
มูเซอ
ลีซอ
ลีซอ
ลีซอ, มูเซอ
ลีซอ
ลีซอ, จีนฮอ
ลีซอ
มูเซอ
มูเซอ, มง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยง
มง, กะเหรี่ยง, ลีซอ
กะเหรี่ยง, ไทยใหญ
กะเหรี่ยง, ไทยใหญ
กะเหรี่ยง
6 ชนเผา

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนที่แสดงที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่ดําเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)

สัญลักษณ
ทีต่ งั้ ศาลากลางจังหวัด
ทีต่ งั้ ศูนยปฏิบตั กิ ารฯ
ทีต่ งั้ หยอมบานดําเนินงาน ป (พ.ศ. 2562 – 2565)
ขอบเขตจังหวัด
พืน้ ทีด่ าํ เนินงาน ป (พ.ศ. 2562 – 2565)

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)

7

8

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ จํานวน 11 แหง ครอบคลุม 118 กลุมบาน
โดยมีพื้นที่สูงระดับปานกลาง 500 – 1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จํานวน 5 แหง 53 กลุมบาน และพื้นที่สูงกวา
1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จํานวน 6 แหง 65 กลุมบาน ซึ่งหากแบงพื้นที่การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ตามระดับความสูงจะสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1) กลุมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ที่มีระดับความสูงปานกลาง
(500 – 1,000 เมตร)
ประกอบดวยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 5 แหง 53 กลุมบาน
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน และตาก อยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้ากก ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าสาละวิน ลักษณะ
ภูมปิ ระเทศสวนใหญอยูใ นบริเวณทีร่ าบสูงเชิงเขา เทือกเขาสูงสลับซับซอน พืน้ ทีส่ ว นใหญอยูใ นเขตพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ ไดแก
ปาลุม นํา้ แมฝาง ปาแมแตง ปาอมกอย และปาสามหมืน่ เขตรักษาพันธุส ตั วปา เชียงดาว และอยูใ นเขตอุทยานแหงชาติดอยเวียง
ผา ประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก ไดแก มะมวง ลิ้นจี่ พืชตระกูลถั่ว ขิง ขาวกํ่า สม
กาแฟ อาโวคาโด เสาวรส พริกกะเหรีย่ ง ขาวโพด ทัง้ นีย้ งั มีชมุ ชนบานฟาสวยทีม่ อี าชีพการจัดการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษโดยชุมชน
เปนอาชีพหลัก สวนอาชีพรองคือรับจางทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร คาขาย หัตถกรรม รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ที่มีระดับความสูงปานกลาง (500 –
1,000 เมตร)
พื้นที่ศูนยปฏิบัติการ
(บานหลัก)
1. บานหวยโปงพัฒนา

2. บานฟาสวย

3. บานผาแดง

ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล ลักษณะภูมิประเทศ
อยูในเขตปา
(เมตร)
เขตปาสงวนแหงชาติ
624
พื้นที่เปนภูเขาสูง
สลับซับซอน มีที่ราบ ปาลุมนํ้าแมฝาง และ
เขตอุทยานแหงชาติ
ระหวางหุบเขา
ดอยเวียงผา
เขตรักษาพันธุสัตวปา
925
พื้นที่เปนภูเขาสูง
สลับซับซอน มีความ เชียงดาว
ลาดชันสูง มีที่ราบ
ระหวางหุบเขา
985
สูงชันในทางทิศเหนือ เขตรักษาพันธุสัตวปา
และลดระดับลงมา เชียงดาว
เรื่อยๆ ทางทิศใต
ปาสงวนแหงชาติ
ของพื้นที่ โดยทาง
ปาแมแตง
ทิศตะวันตกเฉียงใต
ของบริเวณบานผาแดง
จะเปนพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย
และลูกคลื่นลอนลาด
บริเวณตอนกลาง
ของพื้นที่จะเปนพื้นที่
เนินเขาและสูงชัน
และมียอดเขาอยู
หลายแหง

แหลงนํ้า
ธรรมชาติ

อาชีพหลัก

พืชเศรษฐกิจ

หวยเมี่ยง
หวยโปง

เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว

มะมวง ลิ้นจี่
พืชตระกูลถั่ว
ขาวกํ่า

นํ้าตกฟาสวย
(หวยแหง)
หวยนาเลา

เกษตรกรรม
ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

มะมวง ขิง
พืชตระกูลถั่ว

เกษตรกรรม
หวยอุมลอง
เลี้ยงสัตว
หวยกุบกั๊บ
หวยหมอนพริก
หวยมอนฟาผา
หวยปาตาว
หวยลึก หวย
แลง

พืชตระกูลถั่ว
สมเขียวหวาน

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

พื้นที่ศูนยปฏิบัติการ
(บานหลัก)
4. บานผีปานเหนือ

5. บานหวยนํ้าเย็น

ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล ลักษณะภูมิประเทศ
(เมตร)
980
เทือกเขาสูง
สลับซับซอน
มีความลาดชันสูง
โดยจะลาดเทลง
บริเวณทางดานทิศใต
ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ
เปนที่ราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนชัน
827
ภูเขาสูงชัน
สลับซับซอน
มีพื้นที่เพื่อการเกษตร
ระหวางหุบเขา

อยูในเขตปา
ปาสงวนแหงชาติ
ปาอมกอย

แหลงนํ้า
ธรรมชาติ

อาชีพหลัก
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พืชเศรษฐกิจ

หวยผีปาน

เกษตรกรรม

กาแฟ อาโวคาโด
เสาวรส
พริกกะเหรี่ยง

เขตปาสงวนแหงชาติ หวยนํ้าเย็น
หวยแหง
ปาอมกอย และ
ปาสามหมื่น

เกษตรกรรม

ขาวโพด มะมวง
ถั่วเขียว

2) กลุม พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ทีม่ รี ะดับความสูงมาก (มากกวา
1,000 เมตร)
ประกอบดวยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 6 แหง ครอบคลุมพื้นที่
2 จังหวัด ไดแก เชียงใหม และแมฮองสอน อยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าปง และลุมนํ้าสาละวิน ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา
สลับซับซอนระหวางหุบเขา พื้นที่สวนใหญอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ไดแก ปาเชียงดาว แมปายฝงซาย-ตอนบน และ
อยูในเขตอุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง ประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก ไดแก กาแฟ
อาโวคาโด เสาวรส มะมวง สม พลับ พืชตระกูลถั่ว กะหลํ่าปลี ขิง พริก มะเขือเทศ แมคาเดเมีย ปศุสัตว ไดแก โค สุกร กระบือ
อาชีพรองทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร หัตถกรรม รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ทีม่ รี ะดับความสูงมาก (มากกวา 1,000 เมตร)
พื้นที่ศูนยปฏิบัติการ
(บานหลัก)
1. บานปาเกี๊ยะใหม

2. บานแมแฮหลวง

ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล ลักษณะภูมิประเทศ
อยูในเขตปา
(เมตร)
เขตปาสงวนแหงชาติ
1,134 พื้นที่เปนภูเขาสูง
สลับซับซอน มีที่ราบ ปาเชียงดาว และ
เขตอุทยานแหงชาติ
ระหวางหุบเขา
หวยนํ้าดัง
1,045 ภูเขาสูงสลับซับซอน ปาสงวนแหงชาติ
มีทรี่ าบระหวางหุบเขา ปาอมกอย

3. บานหวยแหง

1,111

ภูเขาสูงสลับซับซอน ปาสงวนแหงชาติ
มีทรี่ าบระหวางหุบเขา ปาอมกอย

4. ขุนตื่นนอย

1,193

เทือกเขาสูง
สลับซับซอน
มีความลาดชันสูง

แหลงนํ้า
ธรรมชาติ

อาชีพหลัก

หวยถํ้าเอาะ
หวยนํ้ารู

เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว

หวยแมแฮ
หวยเคลอะ
กละเลโกล
หวยแหง

เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว

เขตปาสงวนแหงชาติ หวยเลอะตอ
ปาอมกอย

เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว
เกษตรกรรม

พืชเศรษฐกิจ
กาแฟ อาโวคาโด
มะมวง พลับ
พืชตระกูลถั่ว
กะหลํ่าปลี ขิง
กาแฟ เสาวรส
อาโวคาโด
พริก มะเขือเทศ
กาแฟ เสาวรส
พริกหวาน
กาแฟ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

พื้นที่ศูนยปฏิบัติการ
(บานหลัก)
5. บานแมระมีดหลวง

6. บานหวยฮะ

ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล ลักษณะภูมิประเทศ
(เมตร)
1,217 ภูเขาสูงชัน
สลับซับซอน
มีพื้นที่เพื่อการเกษตร
ระหวางหุบเขา
1,024 ภูเขาสูงสลับซับซอน
มีความลาดชันสูง
มีที่ราบระหวาง
หุบเขา

อยูในเขตปา

แหลงนํ้า
ธรรมชาติ

อาชีพหลัก

พืชเศรษฐกิจ

เขตปาสงวนแหงชาติ หวยหนองอึ่ง
ปาอมกอย

เกษตรกรรม

กาแฟ เสาวรส
มะเขือเทศ

เขตปาสงวนแหงชาติ หวยแกงหอม
หวยฮะ
แมปายฝงซายตอนบน และอุทยาน
แหงชาติหวยนํ้าดัง

เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว

อาโวคาโด
มะมวง
แมคาเดเมีย
สมเขียวหวาน
เงาะโรงเรียน ผัก
พืชตระกูลถั่ว

4. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 –
2565) มีขอบเขตเนื้อหาและกระบวนการจัดแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
1) ทบทวน และสังเคราะหนโยบาย แผนการพัฒนา โครงการที่เกี่ยวของ และประเด็นสําคัญ
• นโยบายที่สอดคลองกับการดําเนินงาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนนโยบายสําคัญอื่นที่เกี่ยวของ
• โครงการ และสถานการณทสี่ ง ผลกระทบตอการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ใหสอดคลองกับการดําเนินงานในประเด็น
ทีส่ าํ คัญ ไดแก การเปลีย่ นแปลงบริบทของโลกและของประเทศ โครงสรางประชากรบนพืน้ ทีส่ งู ผลกระทบตอการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความแปรปรวนภูมิอากาศ และสภาวะโลกรอน การเชื่อมโยงงานวิจัย
พัฒนา และการตลาดกับภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงของสังคมบนพื้นที่สูง ตลอดจนการจัดการองคความรูเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง
• สรุป ประมวลผล และสังเคราะหนโยบาย แผนการพัฒนา โครงการทีเ่ กีย่ วของ และสถานการณทสี่ ง ผลกระทบ
ตอการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นสําคัญเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ในระยะตอไป
2) วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาในระยะที่ผานมา โดย
• วิเคราะหผลการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2553 – 2559 ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2556) และระยะที่ 2
(พ.ศ. 2557 – 2561) ประกอบดวย สถานการณสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม กรอบงบประมาณ และกิจกรรม
ของแผนปฏิบตั กิ าร ความเหมาะสมของแผนปฏิบตั กิ าร ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนปฏิบตั กิ ารไปสูก ารปฏิบตั ิ
• วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินงานในระยะที่ผานมา ไดแก
- ดานการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร เชน การสงเสริมการปลูกพืช การอบรม การศึกษาดูงาน ระบบตลาด
- ดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เชน การรวมกลุมภายในชุมชน
- ดานการบริหารจัดการจากสวนกลาง เชน การสนับสนุนกิจกรรม การติดตอประสานงาน
- ดานการบูรณาการแผนปฏิบตั กิ ารประจําป เชน การกําหนดพืน้ ทีเ่ ปาหมายใหชดั เจน กรอบงบประมาณทีไ่ ดรบั
จัดสรร

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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3) ประมวลผล และวิเคราะหศกั ยภาพการดําเนินงานในระยะทีผ่ า นมาใหสอดคลองกับประเด็นทีค่ วรใหความสําคัญ
โดยการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อใหไดแนวทางการดําเนินงานเชิงรุก เชิงรับ เชิงแกไข เชิงปองกัน ประมวลผลกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และการเชื่อมโยงกับหนวยงาน และวิเคราะหกลยุทธเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 –
4) จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
2565)
• จัดประชุมทบทวนกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพือ่ กําหนดกรอบการดําเนินงานในระยะตอไป รวมกับผูท รงคุณวุฒิ
ผูบริหารสวพส. (จัดประชุม 1 ครั้ง)
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาภายใตแผนปฏิบัติการที่ผานมา
และหาแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป ผูเขารวมการประชุม ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ฝายสนับสนุน
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ หนวยงานที่เกี่ยวของ (จัดประชุม 1 ครั้ง) รวมกับเจาหนาที่สวนกลาง เจาหนาที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากลยุทธ และกําหนดประเด็นการพัฒนา และหาแนวทางขับเคลื่อนแผนไปสู
การปฏิบัติรวมกับผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญของสวพส. และเจาหนาที่สวนกลาง เจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการ (จัดประชุม 1 ครั้ง)
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป
• จัดประชุมยกรางแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
(พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนา และหาแนวทางขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ จัดประชุม
ยกรางแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 –
2565)
• ยกรางแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2562 – 2565) เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการอนุวจิ ยั และพัฒนาสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู คณะกรรมการ
อนุขบั เคลือ่ นนโยบาย คณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน และสังเคราะหนโยบาย แผนการพัฒนา โครงการที่เกี่ยวของ และประเด็นสําคัญ
นโยบายที่เกี่ยวของ สังเคราะหนโยบายที่สอดคลองกับการดําเนินงาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และสถานการณปจจุบัน และ
กําหนดประเด็นที่ควรใหความสนใจในการพัฒนาระยะตอไป

ประเด็นสําคัญในการพัฒนาระยะตอไป

ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนการดําเนินงานและวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
1. ทบทวนการดําเนินงานและผลการประเมินของโครงการแผนปฏิบตั กิ ารโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน
อยางยั่งยืน
โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2553 – 2559 ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2556) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) เพื่อ
ประมวลผล ผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ปญหาและอุปสรรค และแนวทางในการดําเนินงานในระยะตอไป
2. วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ผานมา
• จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) เพือ่ กําหนดกลยุทธและกําหนดประเด็นการพัฒนา และหาแนวทาง
ขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ โดยมีผูเขารวมการประชุมจากคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
• วิเคราะหความสัมพันธโดยเทคนิค TOWS matrix เพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนา/ประเด็นทาทาย

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)
1. จัดประชุมทบทวนกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานในระยะตอไป
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Focus Group) เพือ่ วิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาภายใตแผนปฏิบตั กิ ารทีผ่ า นมา และหาแนวทางการดําเนินงาน
ในระยะตอไป
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากลยุทธ และกําหนดประเด็นการพัฒนา และหาแนวทางขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
4. จัดประชุมยกรางแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค หลักการของแผนปฏิบัติการ เปาหมาย และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการ
กรอบงบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)
เสนอตอ
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3. คณะกรรมการประสานงานสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
4. คณะรัฐมนตรี อนุมัติ

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)
ภาพที่ 2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)

สวนที่

2

ผลการดําเนินงาน
ภายใตแผนแมบทโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561)

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

ผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบท
โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝ่นอยางยั่งยืน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561)

จากการดําเนินงานของหนวยงานรวมบูรณาการ ภายใตแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่
ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) พื้นที่เปาหมาย 126 กลุมบาน 18 ตําบล 7 อําเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก
เชียงใหม แมฮองสอน และตาก ประชากร 26,707 คน 5,461 ครัวเรือน ซึ่งมีภาพรวมผลการดําเนินงานทําใหชุมชนไดรับการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นแกเกษตรกร 52,282 ราย (นับซํ้า) สงเสริมและพัฒนา
อาชีพทางเลือกภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยพรอมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการตลาดเพื่อทดแทนการปลูก
ฝน 4,532 ครัวเรือน เปนผูผ า นการบําบัดยาเสพติดทีไ่ มกลับไปเสพซํา้ 1,410 ราย สรางรายไดใหแกเกษตรกรกวา 443,785,195
บาท และในป พ.ศ. 2560/61 พบวา 73 ชุมชน ไมมีพื้นที่ปลูกฝนในรัศมี 3 กิโลเมตรของชุมชน สรางความมั่นคงดานอาหารให
กับชุมชนรวม 93 ชุมชน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยเนนพัฒนาศักยภาพผูนําใหสามารถบริหารจัดการชุมชนและกลุม
องคกรชุมชนรวม 1,853 คน และเนนการจัดทําแผนชุมชนอยางมีสว นรวมระหวางชุมชนและหนวยงานเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
ชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง 91 ชุมชน สามารถรวมกลุมเกษตรกรได 59 กลุม สมาชิก 945 ราย พรอมทั้งถายทอดความรู
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ โดยสามารถยกระดับเปนสถาบันเกษตร (วิสาหกิจชุมชน) แลว 20 กลุม ทั้งนี้ดานการ
อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน 126 ชุมชน พื้นที่ปาไดรับการอนุรักษและ
ฟนฟู 14,300 ไร จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 4,000 ไร ปรับปรุงฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน ปลอยสัตวนํ้าในแหลงนํ้า
ธรรมชาติเพือ่ เปนแหลงอาหารใหกบั ชุมชน นอกจากนีเ้ พือ่ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหแกประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู จึงมีการดําเนิน
งานของหนวยงานรวมบูรณาการทั้งดานสวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุข และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต มี
รายละเอียดผลการดําเนินงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) ดังนี้

1. ผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ไดการดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน
อยางยัง่ ยืน 11 แหง ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮอ งสอน ตาก รวม 126 กลุม บาน 5,493 ครัวเรือน ประชากร
26,707 คน มีผลการดําเนินงานรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ 22 หนวยงาน และหนวยงานรวมบูรณาการ 6 หนวยงาน นอกเหนือ
จากแผนแมบท ภายใต 5 ยุทธศาสตร 24 แนวทางการพัฒนา 26 แผนงาน 164 โครงการ/กิจกรรม และไดรับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 562,675,486 บาท คิดเปนรอยละ 30.01 ของแผนแมบท โดยยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาสังคม ไดรับจัดสรรงบประมาณมากที่สุดคิดเปนรอยละ 70.19 ของแผนแมบท รายละเอียดดังตารางที่ 4
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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ตารางที่ 4 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใตแผนแมบทฯ จําแนกรายยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2557 – 2561
ยุทธศาสตร

หนวยงาน*

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. การพัฒนาอาชีพและ
13
8
51
การตลาด
6
5
23
2. การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและการพัฒนา
สังคม
3. การพัฒนากระบวนการชุมชน
7
4
29
เพื่อแกปญหายาเสพติด
8
4
46
4. การอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5. การบริหารจัดการและ
7
5
15
กํากับดูแลแผนแมบท
รวม
22 หนวยงาน 26 แผนงาน 164 โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 2557 – 2561
ตามกรอบ
ที่ไดรับ
รอยละ
แผนแมบทฯ (บาท) จัดสรร (บาท)
1,076,735,180 379,740,192 35.27
47,108,430

33,067,530

70.19

301,280,000

42,801,517

14.21

317,970,550

57,717,120

18.15

131,962,100

49,349,127

37.40

1,875,056,260 562,675,486 30.01

หมายเหตุ *หนวยงานสามารถดําเนินงานไดมากกวา 1 ยุทธศาสตร

โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญแยกรายยุทธศาสตร ดังนี้

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอาชีพและการตลาด

การพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใตการบูรณาการการดําเนินงานของ 13 หนวยงานหลัก ไดแก กรมการขาว
กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากรนํา้ บาดาล กรมพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
1.1 การถายทอดองคความรูโครงการหลวง ไดรับการถายทอดองคความรูโครงการหลวงแกเกษตรกร 52,282 ราย
(นับซํ้า) โดยการฝกอบรม ศึกษาดูงานการปลูกพืชในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 30 หลักสูตร และสามารถนํากลับ
ไปใชประโยชนไดรอยละ 97.50 กรมสงเสริมการเกษตรไดถายทอดองคความรูดานการแปรรูปและถนอมอาหารใหเกษตรกร
2,305 ราย และกรมปศุสัตวไดผลิตสื่อองคความรูดานการเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูง 4 เรื่อง
1.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ พรอมทัง้
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการตลาด ใหแกเกษตรกร 4,532 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 82.5 ซึง่ มีพนื้ ทีส่ ง เสริม 69,813.48 ไร
เปนผูผานการบําบัดยาเสพติดที่ไมกลับไปเสพซํ้า 1,410 ราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสนับสนุน
สินเชื่อใหแกเกษตรกร 60 ราย โดยเกษตรกรมีทางเลือกการประกอบอาชีพดังนี้
1) ภาคการเกษตร ไดแก ขาวเหนียวกํ่า พืชตระกูลถั่ว พืชผัก ไมผลเมืองหนาว เชน อาโวคาโด เสาวรส
แมคาเดเมีย กาแฟอราบิกา สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรมูลคารวม 443,785,195 บาท โดยเปนมูลคาการบริโภครวม
148,037,306 บาท ทําใหมีรายไดเฉลี่ย 105,422 บาทตอครัวเรือนตอป พรอมทั้งจัดทําแปลงเรียนรู/แปลงสาธิตดานการ
ปลูกพืช 22 แปลง และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตัวอยาง 22 ราย ดานปศุสัตวไดจัดทําฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร 16 ฟารม
สนับสนุนสุกรใหแกเกษตรกร 444 ราย 408 ตัว ฟารมสาธิตสัตวปก 41 ฟารม ใหแกเกษตรกร 264 ราย 1,095 ตัว จัดทํา
ทะเบียนผูเลี้ยงโคเนื้อ 130 ราย สนับสนุนพันธุโคเนื้อ 60 ตัว พรอมทั้งสนับสนุนแรธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ
2) นอกภาคการเกษตร ไดแก หัตถกรรมจําหนายผานฝายหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง แปรรูปผลิตภัณฑ
(นํ้าพริกลีซอ)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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1.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานการผลิตสินคาการเกษตรในพืน้ ที่ ไดดาํ เนินการอบรมใหความรูก ารรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชในระบบการเพาะปลูกทีด่ แี กเกษตรกร จัดทําแปลงตนแบบ 42 แปลง ฝกอบรมใหแกเกษตรกร 1,288 ราย
และไดดําเนินการรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อขอรับรองการผลิตพืชในระบบ GAP และระบบ Organic จาก
กรมวิชาการเกษตร ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2561 มีเกษตรกรไดรับการรับรอง GAP 313 ราย พืช 11 ชนิด ไดแก สม พลับ ลิ้นจี่
เสาวรส มะมวง มะเขือเทศ กะหลํา่ ปลี กาแฟอราบิกา ถัว่ ลิสง ถัว่ แดงหลวง พริกกะเหรีย่ ง และขอรับรองการผลิตกาแฟอราบิกา
ในระบบ Organic 167 ราย 1 ชนิดพืช คือ กาแฟอราบิกา
1.4 สรางความมั่นคงดานอาหาร เนนเพิ่มผลผลิตขาวไร 33,355 ไร และขาวนาดํา 12,797 ไร ทําใหไดผลผลิตขาว
เพิ่มขึ้นรอยละ 45 ในพื้นที่ 96 กลุมบาน สงเสริมเมล็ดพันธุดี 235 ไร 102 ครัวเรือน พรอมทั้งปรับสภาพพื้นที่ปลูกขาวไร
เปนนาขาวแบบขั้นบันได 109 ไร เกษตรกร 273 ครัวเรือน นอกจากนี้การใหความรูการจัดการดานปศุสัตวทําใหโรคสัตวลดลง
รอยละ 90 และมีอาสาปศุสัตว 55 ราย (8 กลุม 360 ราย) พรอมทั้งจัดตั้งกองทุนยาสัตว 26 กองทุน และกองทุนอาหารสัตว
22 กองทุน สงเสริมแปลงหญาอาหารสัตวสาธารณะ 120 ไร
1.5 พัฒนาและสนับสนุนดานการตลาด โดยสงเสริมการจัดทําแผนการผลิตและแผนการตลาดในระดับพื้นที่ชุมชน
และแผนการสรางเครือขายการตลาดนอกพืน้ ทีช่ มุ ชน 11 พืน้ ที่ มีผเู ขารวมกิจกรรมรวม 962 ราย และจัดกิจกรรม “งานวันนัดพบ
ผูผลิตและผูบริโภค และสรางเครือขายดานการตลาดนอกพื้นที่ชุมชน” มีผูเขารวมกิจกรรมรวม 919 ราย
1.6 ใหความรูแ ละสงเสริมใหเกษตรกรในพืน้ ทีต่ ระหนักถึงอันตรายจากการใชสารเคมี เพือ่ ใหเกิดการใชสารเคมีทถี่ กู ตอง
และเหมาะสมในกิจกรรมดานการเกษตร ซึ่งดําเนินการรวมกับหนวยงานสาธารณสุข ซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมไดประชาสัมพันธ
และไดใหคาํ แนะนําแกเกษตรกรรวมกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่อยางตอเนื่อง
1.7 สนับสนุนโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ ไดแก ระบบนํา้ ชลประทานเพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริโภค
24 แหง บอนํา้ บาดาล และระบบประปาพรอมติดตัง้ เครือ่ งสูบนํา้ พลังงานแสงอาทิตย 3 แหง ระบบนํา้ ดืม่ สะอาด 11 แหง ระบบไฟฟา
พลังนํา้ ระดับหมูบ า น กําลังการผลิต 60 วัตต แกราษฎร 260 หลังคาเรือน 2 แหง ระบบผลิตไฟฟาพลังงานดวยเซลลแสงอาทิตย
ขนาดกําลังผลิต 2 กิโลวัตต 10 แหง และการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานตามภารกิจของ อปท. ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ปาหมาย 126 กลุม บาน

2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม

การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคมภายใตการบูรณาการการดําเนินงานของ 7 หนวยงานหลัก
ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สรุปผลการ
ดําเนินงานดังนี้
2.1 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยเนนพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน โดยมีผูเขารวม 1,853 คน ซึ่งเปนผูนํา
ในแตละดาน และยังสามารถเปนผูนําในการจัดทําแผนชุมชนอยางมีสวนรวมระหวางชุมชนและหนวยงานในระดับพื้นที่
91 ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสูชุมชนพึ่งตนเอง และสามารถรวมกลุมเกษตรกรได 59 กลุม ไดแก กลุมเกษตรกร
กลุมธนาคารปุยคอก กลุมยุวเกษตรกร กลุมหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ กลุมสัจจะออมทรัพย สมาชิก 945 ราย โดย
กลุมไดรับการพัฒนาและยกระดับเปนสถาบันเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) แลว 20 กลุม
2.2 สงเสริมการเรียนรูบทเรียนโครงการหลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับหนวยงานของรัฐ
ในทองถิ่น โดยมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,711 ราย และมีการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และการสรางเสริมความสามัคคี มีผูเขารวมกิจกรรมรวม 13,811 ราย
2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาส โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย
ผูพิการ และผูสูงอายุ ใน 126 บาน ตามนโยบายชวยเหลือดานสวัสดิการและลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมของภาครัฐ พรอมทั้ง
สงเสริมการพัฒนาองคกรธุรกิจชุมชนเพื่อสวัสดิการสังคมและการจดทะเบียนองคกรสวัสดิการชุมชน 16 ชุมชน เกษตรกร
515 ราย และสงเสริมพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ผานระบบสถานศึกษาในพื้นที่ โดยสงเสริมการรูหนังสือ
แกเกษตรกร 5,664 ราย และสงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 44,684 ราย (นับซํ้า)
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ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด

การพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติดภายใตการบูรณาการการดําเนินงานของ 6 หนวยงานหลัก
ไดแก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพระดับตําบล และโรงพยาบาลประจําอําเภอที่เกี่ยวของ กรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
3.1 สงเสริมอาชีพทางเลือกแกผูผานการบําบัดยาเสพติดที่ไมกลับไปเสพซํ้า 1,410 ราย โดยการสงเสริมการปลูก
ไมผล การปลูกพืชตระกูลถั่ว สนับสนุนพันธุสุกร พรอมทั้งติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่ปลูกฝน
ในป พ.ศ. 2560/61 พบวา 73 ชุมชน ไมมีพื้นที่ปลูกฝนในรัศมี 3 กิโลเมตรของชุมชน โดยพื้นที่ปลูกฝนลดลงจากระยะที่ 1
(พ.ศ. 2553 – 2556) 1,848 แปลง 1,298.37 ไร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) เหลือเพียง 408 แปลง 348.49 ไร
3.2 การปองกันและแกไขปญหาการปลูกพืชเสพติดและการแพรระบาดของยาเสพติด โดยการเสริมสรางกระบวนการ
มีสว นรวมของชุมชน และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ใชฐานคิด “พืน้ ทีช่ มุ ชนศูนยกลาง” (Community Base Approach) มุง สงเสริม
และพัฒนาแกนนําชุมชนและอาสาสมัคร เสริมสรางภูมิคุมกันในกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันไมใหเกิดผูปลูกหรือผูเสพรายใหม
และรณรงคปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ ทุกมิติ
3.3 บําบัด ฟนฟู สมรรถภาพผูเสพฝนในพื้นที่โครงการในรูปแบบการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm
Reduction) 2,272 ราย โดยมีศูนยลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Drop in center) 26 แหง เพื่อบริการดูแลใหคําปรึกษา
ผูผานการบําบัดรักษาฝนตอเนื่อง
3.4 การปองกันแกปญหาฝนและยาเสพติด โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง ไดแก กลุมยุวเกษตรกรและเครือขายชุมชน
เพื่อการพัฒนาทางเลือกในกลุมแกนนําที่มีความเขมแข็ง 5 กลุมหลัก ไดแก กลุมยุวกรรมการบานปาหนา กลุมเครือขาย
ภาคประชาชนลุม นํา้ ดอยสามหมืน่ กลุม เครือขายโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ หวยฮะ กลุม เยาวชนแสงตะวัน กลุม เครือขาย
เยาวชนพื้นที่อําเภอแมระมาด ทั้งนี้ยังไดดําเนินการในกลุมเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนากระบวนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการบูรณาการการดําเนินงานของ
5 หนวยงานหลัก ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
4.1 จัดทําแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ อยางเหมาะสมครอบคลุม 126 หยอมบาน กําหนดขอบเขตการใชพนื้ ทีท่ าํ กิน
และวางแผนการใชที่ดิน พื้นที่ 13,400 ไร พรอมจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 4,000 ไร และสํารวจออกแบบลวงหนา
เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 5,000 ไร ตลอดจนสงเสริมการปรับระบบการใชที่ดินอยางเหมาะสม แกเกษตรกรตัวอยาง
54 ราย
4.2 ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรังวัดแปลงที่ดินใชประโยชนของเกษตรกรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 2,803 ครัวเรือน พรอม
จัดทําแผนการใชทดี่ นิ รายแปลง 90 กลุม บาน เพือ่ วิเคราะหสภาพการใชพนื้ ทีแ่ ละปรับระบบการใชพนื้ ทีใ่ หเหมาะสมกับแผนการ
ใชประโยชนที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน
4.3 สงเสริมการอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติแหลงตนนํา้ ตามแผนการใชประโยชนทดี่ นิ 14,300 ไร โดยเกษตรกร
และหนวยงานในพื้นที่มีสวนรวม 8,799 ราย ไดแก การจัดทํากฎระเบียบการใชพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ ปลูกปาเพื่อฟนฟู
แหลงตนนํ้าลําธาร 1,100 ไร/ป สรางฝายชะลอนํ้า 1,134 ลูก สรางแนวกันไฟปา 660 กิโลเมตร จัดทําแปลงขยายพันธุ
และปลูกหญาแฝก 1,320,000 กลา สงเสริมการปลูกปาชาวบาน 110 ไร/ป ปลอยสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ 3,055,000 ตัว
เพื่อเปนแหลงอาหารใหกับชุมชน และผลิตปุยหมักแบบไมกลับกอง 275 ตัน และปุยนํ้าชีวภาพ 5,500 ลิตร เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณของดินและลดการใชสารเคมีในพื้นที่ตนนํ้า
4.4 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนากลุมเครือขายลุมนํ้า จํานวน 4 กลุม ไดแก ลุมนํ้า
ดอยสามหมื่น ลุมนํ้าแมเทย ลุมนํ้าขุนแมหาด ลุมนํ้าแมตื่น โดยเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแมบท
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานรวมบูรณาการภายใตแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561) โดยการประสานงาน ติดตามผลการดําเนินงาน พรอมทัง้
จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการประจําปรวมกับหนวยงานรวมบูรณาการทุกป และมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ในระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีกาํ กับดูแลและรับทราบผลการดําเนินงานโครงการฯ ทุกรอบ 6 เดือน และมีคณะกรรมการ
อํานวยการ 3 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน มีเลขาธิการ
ป.ป.ส. เปนประธาน คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ระดับจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของเปนประธาน และ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ระดับอําเภอ มีนายอําเภอที่เกี่ยวของเปนประธาน
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีฐานขอมูลเกษตรกร
3,391 ครัวเรือน ครอบคลุม 80 กลุมบาน เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

2. การประเมินผลการดําเนินงานและผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระหวาง
ป พ.ศ. 2557 – 2561
จากการประเมินผลการดําเนินงานและผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระหวางป พ.ศ. 2557 – 2561 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประเมินผลความเหมาะสม
ของแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) และ
ผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ดานโครงสราง
พื้นฐาน และสภาพปญหาสําคัญและความตองการพัฒนาของครัวเรือนเกษตรกร พบวา

1. ผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก
ปญหาพื้นที่ปลูกฝ่นอยางยั่งยืน

1) ดานเศรษฐกิจ
ครัวเรือนประชากรในพื้นที่มีรายไดรวมเฉลี่ย 105,422 บาท/ครัวเรือน/ป (ลดลงจากผลการสํารวจในป 2556
ที่มีรายไดเฉลี่ย 132,977 บาท/ครัวเรือน/ป) แตรายไดเงินสดยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะรายไดจากการเกษตรยังคงเพิ่มขึ้น
มีครัวเรือนรอยละ 16 ขาวเพื่อบริโภคไมเพียงพอ เฉลี่ยประมาณ 4 เดือนตอป สําหรับรายจาย พบวา มีคาใชจายของครัวเรือน
รวมเฉลี่ย 51,769 บาท/ครัวเรือน โดยเปนคาใชจายทางการเกษตรเฉลี่ย 18,287 บาท/ครัวเรือน รอยละ 35 สวนคาใชจายอีก
รอยละ 65 เปนคาใชจายในครัวเรือนที่สําคัญ คือ คาอาหาร รอยละ 28 คานํ้ามันเชื้อเพลิง รอยละ 16 เนื่องจากพื้นที่ทุรกันดาร
จึงมีคาใชจายคานํ้ามันเชื้อเพลิงคอนขางมากเพื่อติดตอภารกิจในตัวเมืองตองใชรถยนตหรือรถจักรยานยนต
2) ดานสังคม
โครงสรางประชากรในพื้นที่มีลักษณะเปนรูประฆังควํ่าที่ชัดเจนแสดงใหเห็นวามีประชากรวัยเด็กคอนขางมาก
โดยอัตราการเกิดรอยละ 1.49 ในขณะที่อัตราการอพยพเขา อัตราอพยพออก และอัตราการตายเทากับรอยละ 0.21 0.12
และ 0.02 ตามลําดับ จึงทําใหประชากรมีอตั ราการเพิม่ รอยละ 1.57 เปนเพราะมีอตั ราการเกิดทีอ่ ยูใ นระดับสูง สวนอัตราภาระ
พึ่งพิงสูงถึงรอยละ 75 การศึกษาและสาธารณสุข พบวา มีประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปไมไดรับการศึกษารอยละ 39 ปญหา
ดานสุขภาพอนามัยทีพ่ บมาก 5 ลําดับแรก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเจ็บปวดขอเขาหรือขอเขาอักเสบ โรคกระเพาะอาหาร
โรคนํ้าตาลในเลือดตํ่า และโรคเกี่ยวกับความพิการทางรางกาย
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สถานการณดานยาเสพติดและพื้นที่ปลูกฝน พบวา ผูติดยาเสพติดโดยเฉลี่ยมีประมาณ 3 คน/หมูบาน/
กลุมบาน โดยเปนผูที่อยูในวัย 26 – 60 ป มากที่สุด ซึ่งสวนใหญเปนการติดยาเสพติดประเภทยาบาและฝน สวนพื้นที่ปลูกฝน
ในหมูบาน/กลุมบาน พบวา รอยละ 15 ระบุวายังมีพื้นที่ปลูกฝนหลงเหลือในหมูบาน/กลุมบาน เนื่องจากไมมีอาชีพหรือ
ไมมีรายได และเปนคนแกปลูกเอาไวเปนยา
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในรอบ 3 ปทผี่ า นมา ครัวเรือนรอยละ 76 ระบุวา ดินมีความอุดมสมบูรณเทาเดิม ปริมาณนํา้ ในลําหวย/ลําธาร/
อางเก็บนํา้ ในชวงฤดูแลงเพิม่ ขึน้ (ครัวเรือนรอยละ 30) และครัวเรือนรอยละ 47 เห็นวาปริมาณนํา้ ฝนเพิม่ ขึน้ สวนการเปลีย่ นแปลง
ของปาไมรอบๆ หมูบาน/ ครัวเรือนประชากรรอยละ 57 ระบุวาพื้นที่ปา/ปาอุดมสมบูรณเทาเดิม ครัวเรือน รอยละ 86 ระบุวา
ปาที่เหลือยังอยูในสภาพดี และควรเรงปลูกปาเสริมเพื่อคืนสภาพปาที่อุดมสมบูรณและความชุมชื้น (รอยละ 7) และควรเรง
ปลูกไมใชสอยและดูแลในลักษณะปาชุมชน (รอยละ 7)
4) ดานโครงสรางพื้นฐาน
หมูบานหรือกลุมบานในพื้นที่โครงการฯ มีโครงสรางพื้นฐานหลักยังตองพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะการติดตอ
คมนาคมขนสงระหวางหมูบานถึงโครงการฯ เปนทางดินรอยละ 86 และชวงฤดูฝนมีปญหาในการเดินทางอยางมาก ถนน
เละ เปนโคลน ถนนลื่นและลาดชัน ประปาที่มีใชในหมูบานสวนใหญเปนประปาภูเขารอยละ 90 โดยเกษตรกรใชสําหรับ
เปนนํา้ ดืม่ และนํา้ ใชเปนหลัก สวนนํา้ เพือ่ ทําการเกษตรสวนใหญรอ ยละ 70 อาศัยนํา้ ฝนเปนหลัก และมาจากแหลงนํา้ ธรรมชาติ
รอยละ 46 มีไฟฟาใชในครัวเรือนรอยละ 77 จากการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) รอยละ 68 และมีเพียงรอยละ
21 ใชไฟฟาจากไฟฟาสวนภูมิภาค ดานสาธารณสุขมีสถานีอนามัยอยูในหมูบาน/กลุมบานในระดับคอนขางตํ่า รอยละ 21 และ
ดานการศึกษาอยูในระดับดีโดยมีโรงเรียนในหมูบานรอยละ 79
5) สภาพปญหาสําคัญและความตองการพัฒนาของครัวเรือนเกษตรกร
5.1 ปญหาสําคัญในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกร ไดแก ราคาผลผลิตตกตํ่า การขาดแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร ขาดความรูในการประกอบอาชีพ และขาดแคลนเงินทุน ตามลําดับ และปญหาสําคัญของครัวเรือนเกษตรกร ไดแก
รายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย และปญหาสุขภาพอนามัย
5.2 ความตองการพัฒนาปรับปรุงหมูบาน/กลุมบาน 5 อันดับแรก ไดแก ปรับปรุงถนนเพื่อใหการไปติดตอกับ
ภายนอกไดสะดวกมากขึ้น จัดหาไฟฟาเขามาในหมูบาน เชน โซลาเซลล เครื่องปนไฟ ปรับปรุง/พัฒนาแหลงนํ้าประปาที่ใชใน
หมูบานและแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร และการพัฒนาที่อยูอาศัย สาธารณสุขชุมชน สุขภาพอนามัย เนื่องจากเปนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนที่เหมาะสมตอการดํารงชีพเพื่อนําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ตอไป

2. ความเหมาะสมของแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญ
 หาพื้นทีป่ ลูกฝน่ อยางยัง่ ยืน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561)

กรอบแผนแมบทฯ จัดใหมเี นือ้ หาสาระการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมสูง แตการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและยาเสพติดยังไดรับการพิจารณาไมมากนัก โดยภาพรวมแลวการดําเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืนมีคา ดัชนีประสิทธิผลดานผลผลิตและดานการใชงบประมาณในชวงกึง่ แผน
(ป พ.ศ. 2557 – 2559) เทากับรอยละ 99 และ 113 ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพการดําเนินงานเทากับรอยละ 113 โดยรวม
มีประสิทธิภาพอยูในระดับที่ดีกวาเกณฑมาตรฐาน
จากผลการประเมินและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมภายใตแผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) มีประเด็นการพัฒนาที่จะตองพิจารณาดําเนินการตอไป
ในระยะตอไป ดังนี้
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ไดแก ถนน ไฟฟา ระบบนํ้าประปา และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
2) การจัดการขยะและสุขาภิบาลในชุมชนและครัวเรือน
3) การรณรงคเฝาระวังและปองกันการระบาดของยาเสพติดและการปลูกฝนในชุมชน
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4) การพัฒนาดานอาชีพ โดยเพิม่ ความเขมขนของกิจกรรมการสรางรายไดใหมากขึน้ การพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูง หรือการแปรรูปผลิตภัณฑที่สอดรับกับแนวโนมความตองการของการตลาด และการพัฒนา
ดานการตลาด
5) การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก มาตรการการปองกันการบุกรุก อนุรักษ และฟนฟู
ปาไมอยางตอเนื่อง และการจัดทําแผนที่เขตพื้นที่ทํากินและพื้นที่ปาไมใหครอบคลุม
6) พัฒนากลไกและกระบวนการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามแผนแมบท เนนใหหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญและ
จัดทําโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลใหเปนไปตามแผนแมบทฯ สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงาน
โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2557 – 2561) ไดดาํ เนินงานรวมกับหนวยงานรวมบูรณาการ 20 หนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ แกปญ
 หา
การปลูกฝนซํ้าซาก ครอบคลุม 126 กลุมบาน ในพื้นที่ 18 ตําบล 7 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และตาก ทําให
ชุมชนไดรับการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นแกเกษตรกร 52,282 ราย สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพทางเลือกทั้งพืชและสัตวภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยพรอมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการตลาด
เพือ่ ทดแทนการปลูกฝน 4,532 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 82.5 ของจํานวนครัวเรือนเปาหมาย ซึง่ เปนผูผ า นการบําบัดยาเสพติด
ที่ไมกลับไปเสพซํ้า 1,410 ราย สรางรายไดมูลคารวม 443,785,195 บาท โดยเปนมูลคาการบริโภครวม 148,037,306 บาท
ทําใหมีรายไดเฉลี่ย 105,422 บาทตอครัวเรือนตอป และในป พ.ศ. 2560/61 พบวา 73 ชุมชนไมมีพื้นที่ปลูกฝนในรัศมี
3 กิโลเมตรของชุมชน พื้นที่ปลูกฝนลดลงจาก 1,848 แปลง 1,298.37 ไร ในป พ.ศ. 2553 – 2556 เหลือเพียง 408 แปลง
348.49 ไร ในป พ.ศ. 2557 – 2561 สรางความมั่นคงดานอาหารใหกับชุมชน 96 ชุมชน และทั้ง 126 ชุมชนมีอาชีพ
ทางเลือกทดแทนการปลูกฝน นอกจากนี้ยังไดเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพผูนําในแตละดาน
และจัดทําแผนชุมชนอยางมีสว นรวมระหวางชุมชนและหนวยงานเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนสูช มุ ชนพึง่ พาตนเอง 91 ชุมชน
สามารถรวมกลุม เกษตรกรได 59 กลุม สมาชิก 945 ราย และมีกลุม วิสาหกิจชุมชน 20 กลุม ทีม่ ที นุ หมุนเวียนกวา 500,000 บาท
พรอมทั้งถายทอดความรู อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ สงเสริมการเรียนรูบทเรียนโครงการหลวงและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับหนวยงานของรัฐในทองถิ่น ทั้งนี้ไดดําเนินงานควบคูกับการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดยการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน 126 ชุมชน พื้นที่ปาไดรับการอนุรักษและฟนฟู 14,300 ไร จัดทํา
ระบบอนุรักษดินและนํ้า 4,000 ไร ปรับปรุงฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน ปลอยสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อเปน
แหลงอาหารใหกบั ชุมชน นอกจากนีเ้ พือ่ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหแกประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู จึงมีการดําเนินงานของหนวยงาน
รวมบูรณาการทั้งดานสวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุข และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฐานขอมูลเกษตรกร 3,391 ครัวเรือน ครอบคลุม 80 กลุมบาน
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการกระจายความชวยเหลืออยางทั่วถึง

3. การดําเนินงานในระยะตอไป
1. ดานเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตัวอยางในแตละดานเพือ่ ยกระดับการดําเนินงานและถายทอดองคความรู
พรอมทั้งสรางเครือขายใหกระจายการพัฒนาใหทั่วถึงยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดการเรียนรูในการนําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใช
ในการประกอบอาชีพทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและเปนสวนหนึง่ ในการแกปญ
 หาของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู นําไปสูก ารลดความเหลือ่ มลํา้
ในสังคม เพิ่มชองทางตลาดใหมากขึ้นพรอมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลาย
2. ดานสังคม ขับเคลือ่ นแผนชุมชนไปสูก ารปฏิบตั ริ ว มกันทัง้ ชุมชนและหนวยงานพรอมทัง้ ยกระดับชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ
สูก ารเปนตนแบบการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เสริมสรางทักษะและความรูก ารบริหารจัดการกลุม ใหเกษตรกร รวมทัง้ การบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนของกลุม ยกระดับเปนสถาบันเกษตร สงเสริมบทบาทเยาวชนในการดําเนินการพัฒนาชุมชน กระจาย
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ความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมและการเขาถึงบริการจากหนวยงานภาครัฐใหครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ปาหมาย สงเสริมกระบวนการ
ชุมชนเพื่อเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด สงเสริมกิจกรรมเยาวชนในและนอกสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา
และมีความตระหนักดานโทษของยาเสพติด และใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดยาเสพติดดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
เพื่อเปนการควบคุมการปลูกฝนอยางตอเนื่อง
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับระบบการปลูกพืชตามแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
และแผนทีก่ ารใชทดี่ นิ รายแปลงอยางมีสว นรวม อนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพรอบชุมชน
พรอมทั้งจัดทํากฎระเบียบชุมชนในการใชพื้นที่ปาเพื่อควบคุมการใชประโยชนพื้นที่ทํากินอยางมีสวนรวม
4. ดานโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเปนไปตามกฎระเบียบและจําเปนตอการดํารงชีวิต
ทั้งถนน ไฟฟา แหลงนํ้าทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
5. ดานการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ พัฒนากลไกการบูรณาการงานพัฒนาโดยเนนใหหนวยงานสวนทองถิ่น
มีบทบาทขับเคลือ่ นโครงการ และเพิม่ ประสิทธิภาพการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ นํามาใชวางแผนการพัฒนาพืน้ ที่
และการสรุปผลการดําเนินงานเชิงวิเคราะหและแสดงใหเห็นถึงผลลัพธจากการดําเนินงาน

สวนที่
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การวิเคราะหนโยบายการพัฒนาและ
สถานการณแวดลอมบนพื้นที่สูง

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

การวิเคราะหนโยบายการพัฒนาและ
สถานการณแวดลอมบนพื้นที่สูง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนา
พื้นที่สูง โดยมีโครงการหลวงเปนตนแบบการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในพื้นที่สูงอื่นๆ ที่ยังคง
มีสภาพพื้นที่หางไกลและทุรกันดาร จึงไดบูรณาการการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ การแกไขปญหาแบบองครวมลดความซํา้ ซอนในการปฏิบตั งิ านของแตละหนวยงาน
โดยการดําเนินงานโครงการในระยะนี้ไดเนนการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายของรัฐ
ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นอกจากนี้
ยังมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) เพื่อเปนกรอบการดําเนินงาน
ที่ตอบเปาหมายของชาติตอไป

1. พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชดํารัส
เกี่ยวกับโครงการชาวเขา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้
“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขาเพื่อสงเสริม และสนับสนุน
ใหชาวเขามีความเปนอยูด ขี นึ้ สามารถเพาะปลูกสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน และเปนรายไดใหกบั เขาเอง จุดประสงค
อยางหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงใหผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรูและพยุงตัว มีความเจริญได
อีกอยางหนึ่งเรื่อง ชวยในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวย เพราะเปนปญหาใหญ คือ ปญหาเรื่องยาเสพติด
ถาชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบางเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝน ทําใหนโยบายการระงับ
การปราบปรามการปลูกฝนและคาฝน ไดผลดี อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รูเปนผู
ทําการเพาะปลูกโดยวิธที จี่ ะทําใหบา นเมืองของเราสูห ายนะได ทีถ่ างปาและปลูกโดยวิธไี มถกู ตอง ถาพวกเรา
ทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี อยูดี กินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ ถาสามารถ
ทําโครงการนี้สําเร็จใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลงและสนับสนุนนโยบาย จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปน
ประโยชนตอไป และยั่งยืนมาก”
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน
พระราชดํารัสใหเปนแนวทางในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในพิธปี ด การสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524
ณ สํานักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
“...หากเราทํา ปา 3 อยาง ใหชาวบานเห็นประโยชนและไดใชประโยชน เขาก็จะรักษาประโยชน เขาจะไม
ทําลาย และใครมาทําลาย เขาก็ปอ งกัน หมายความวาชาวบานนัน้ ถาเราใหโอกาสใหเขามีอยูม กี นิ พอสมควร
ก็จะเปนเจาหนาที่ปาไมใหเราเปนจํานวนมาก อยางในรองหุบเขาเล็กๆ ที่มีเพียง 50 ไร ก็จะเปนหมูบาน
ใหชาวเขามาอยู คําวาชาวบานนีจ้ ะเรียกวาชาวบานก็ได ชาวเขาก็ได ก็เปนชาวบานทัง้ นัน้ เคยไปถามชาวเขา
พูดถึงเรื่องวาจะทําโครงการอะไรๆ เราก็ตองชวยกันรักษานะ เขาบอกวา หมูเฮาก็เปนคนไทยเหมือนกัน
ก็หมายความวาเปนชาวบานเหมือนกัน ชวยกันทํา เขาก็อยากอยูใ ตกฎหมาย ทํางานทีส่ จุ ริต ถาเราทําอะไรทีด่ ี
มีเหตุผล เขาก็จะรักษาปา 3 อยางใหเรา ถาจะถือวาปา 3 อยางนี้ไมใชรักษาตนนํ้าลําธารแลว ก็เปน
ความคิดที่ผิด เพราะวาตนไมจะเปนตนอะไรก็ตามมีประโยชนทั้งนั้น ใชประโยชนจากตนไมนั้น และ
มีประโยชนที่ 4 คือ อนุรักษดิน และอนุรักษตนนํ้าลําธาร...”
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั มีพระราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหประกาศไวในประกาศแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง 17 พฤศจิกายน 2560 วา
“มูลนิธิโครงการหลวงกอตั้งโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชประสงค
ดําเนินการเพือ่ สาธารณประโยชน อันเปนประโยชนตอ ประชาชนและประเทศชาติสว นรวม จึงมีพระราชปณิธาน
แนวแนที่จะสืบสาน รักษา ตอยอด โครงการหลวงสืบไป ...”
ดังนัน้ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตามแนวทางพระราชดํารัสขางตนนัน้ จึงเนนการพัฒนาและสงเสริมการปลูกพืช และเลีย้ งสัตว
ชนิดตางๆ ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชาวเขา ฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้าลําธาร
ไดแก การปลูกปาชาวบาน รวมทั้งการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และการปลูกปา
ในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร

2. วิเคราะหนโยบายที่สอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่สูง
จากการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา สถานการณทสี่ ง ผลกระทบตอการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู จากเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
ใน 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนแนวทางและกําหนดประเด็น
ทาทายในการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 –
2565) จากนโยบายโลก รัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกี่ยวของ และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึง่ เปนการวิเคราะหนโยบายทีส่ อดคลองกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ นํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2562 – 2565) โดยสังเคราะหนโยบายที่สอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบดวย
1) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
2) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
3) แผนปฏิรูปประเทศ

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5) แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)
โดยสรุปสาระสําคัญจากนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูงไดดังนี้

1. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) พ.ศ. 2559 – 2573

เนนการพัฒนามิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อใหบรรลุเปา
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและ
ผลิตที่ยั่งยืน ปกปอง ฟนฟู ระบบนิเวศและจัดการปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และสําหรับประเทศไทย
การจะบรรลุความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไดนนั้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตและสราง
สัมฤทธิผลแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)

ประเทศไทยไดจัดทํายุทธศาสตรชาติเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันไปสูเปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนดโดยหนวยงาน
ภาครัฐตองดําเนินงานใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ไดถูกบรรจุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหใชยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 –
2580) โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ดังนั้นจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) ภายใต (ราง) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
เนนการวิเคราะหความสอดคลองใหเปนไปตามวิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพื่อใหประเทศ
มีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม มี 6 ยุทธศาสตรซงึ่ แผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง การบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย
และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย และทุกมิติ ควบคู
ไปกับการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงในปจจุบันซึ่งมีการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงโดยวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง สงเสริมการหารือ วางแผนและยกระดับวิธีการแกไขปญหาใหมีสวนรวม
แบบบูรณาการเพือ่ แกปญ
 หาการแพรระบาดของยาเสพติด เพือ่ ใหการดําเนินงานพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หา
พื้นที่เฉพาะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงจึงเนนการเสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน อาสาสมัคร
เครือขายชุมชน และสรางกระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ บําบัด รักษา ฟนฟู
สมรรถภาพผูเสพยาเสพติดและสงเสริมอาชีพแกผูผานการบําบัดที่ไมกลับไปเสพซํ้า
(2) ยุทธศาสตรดา นการสรางความสามารถในการแขงขัน ยกระดับการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศทีม่ รี ายไดสงู
ไดอยางประสบความสําเร็จใน 20 ป กําหนดใหพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางมูลคาเพิ่มทั้งในภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร ทั้งเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นสงเสริมการพัฒนาสูผลิตภัณฑพื้นถิ่น การสรางความตระหนักเกษตรปลอดภัย
แกผูผลิตและผูบริโภค ทําการผลิตสินคาที่สอดคลองกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย สงเสริมการทําเกษตรชีวภาพโดยสราง
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ความมัน่ คงดานอาหาร สงเสริมการวิจยั และพัฒนาดานเทคโนโลยีการปลูกพืชและแปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขันจึงเนนวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
สงเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช/สัตว ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม สงเสริมการเชือ่ มโยง
ระบบการผลิตและการตลาดสินคาการเกษตรในพืน้ ที่ สงเสริมระบบการเลีย้ งสัตว สุขาภิบาลสัตว และประมงใหเปนแหลงอาหาร
และสรางรายไดแกครัวเรือน เสริมสรางความมัน่ คงทางอาหารโดยการปลูกเพิม่ ผลผลิตขาวใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
พัฒนาและสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ไดแก งานหัตถกรรมชุมชน การบริหารจัดการชุมชนดานการทองเที่ยว
(3) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เนนการสรางความมั่นคงและการลดความ
เหลือ่ มลํา้ ทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานรากเปนการพัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพ
ของเกษตรกร ฐานทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และชุมชนทองถิ่น เนนระบบการจัดการตนเองของเกษตรกรและกลไก
การขับเคลือ่ น และเพิม่ ชองทางการตลาด เชือ่ มโยงการคาดวยเครือขายตางๆ มุง เปาชวยเหลือกลุม คนยากจนและผูด อ ยโอกาส
เพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนทองถิน่ ในการพัฒนาการพึง่ ตนเองและการจัดการตนเองโดยการรวมกลุม เพือ่ สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน รวมไปถึงการจัดทําแผนแมบทชุมชนที่สะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการดําเนินงานพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะมีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติดา นการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม เนนสงเสริมการดําเนินชีวติ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนชุมชนเพือ่ การบริหารจัดการองคกรชุมชน
สูชุมชนพึ่งพาตนเอง พัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผูนําชุมชนและเกษตรกรตัวอยาง สรางความเขมแข็งของ
กลุมพัฒนาสูกลุมสหกรณ และสถาบันเกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเขาถึงสวัสดิการของรัฐ
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนการอนุรักษและฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงแหลงนํ้าธรรมชาติ สรางฝายชะลอนํ้า วางแผนการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าบนฐาน
การรักษาสมดุลนิเวศ สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศมุงเนนลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสรางสังคมคารบอนตํ่า โดยการ
ดําเนินงานพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะมีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติดา นการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจึงเนนการดําเนินงานอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร และปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า
อยางมีสว นรวม วางแผนการใชประโยชนทดี่ นิ รายแปลงพรอมทัง้ ปรับระบบการใชพนื้ ทีอ่ ยางเหมาะสมบนฐานขอมูลการสํารวจ
ที่ดินรายแปลง เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า สรางฝายชะลอนํ้า ปลูกหญาแฝก ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
สงเสริมการปลูกปาชาวบานเพือ่ การใชสอยในครัวเรือน ฟน ฟูและอนุรกษ
ั พนั ธุส ตั วนาํ้ จืดในแหลงนํา้ ธรรมชาติ รวมไปถึงสงเสริม
การมีสวนรวมและสรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) ยุทธศาสตรดา นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เนนการบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ มีการจัดสรร
งบประมาณเชื่อมโยงการทํางาน พัฒนากลไก/เครื่องมือในการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒนา
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน รวมทัง้ ระบบติดตามและประเมินผล โดยดําเนินการ
อยางตอเนื่องและมีเปาหมายที่ชัดเจน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะเพือ่ เปนกรอบการดําเนินงานรวมกันของหนวยงาน ชุมชน และภาคีเครือขาย ในรูปแบบการบูรณาการการดําเนินงาน
และงบประมาณรวมกันของหนวยงานภาครัฐทีส่ อดคลองกับภารกิจในลักษณะหุน สวน มีการกําหนดเปาหมายเพือ่ นําไปสูผ ลลัพธ
การดําเนินงานรวมกัน พรอมทั้งสรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และ
ระดับชุมชน โดยมีการติดตามและประเมินการดําเนินงานโครงการเปนระยะ และประเมินแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ในปที่ 3 (สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียนสําหรับนําไปปรับใชในการดําเนินงาน
ตอไป

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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3. แผนปฏิรูปประเทศ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ กําหนดใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางมี
สวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแตละดานเพื่อให
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัตินําไปสูการปฏิรูปประเทศอยางเปนรูปธรรม และไดประกาศพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยแผนปฏิรูปประเทศมีทั้งหมด 11 ดาน
ซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565)
มีความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 1 ดาน คือ
(1) ดานเศรษฐกิจ มีประเด็นที่สอดคลองกับการปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม โดยการ
ขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการทั่วประเทศเปนแนวทางที่จะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตใหเกษตรกรไดอยาง
ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประเด็นปฏิรูปนี้มุงที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม
ของเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรทั่วประเทศมีความเขาใจ และไดนําแนวคิดเหลานี้ไปใชในการทําการเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2558 โดยมุงเนนการพัฒนาที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพื้นฐานในการกํากับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะตองไดรับ
การพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชนของชาติเปนสําคัญรวมถึง
ใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการทํางาน
ที่มีหนาที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาที่สําคัญตางๆ และกลไกที่เกี่ยวของกับการใชองคความรู เพื่อใหประเทศกาวไปสูสังคมที่
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไดในอนาคต โดยมี 10 ยุทธศาสตร ซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) มียุทธศาสตรที่สอดคลอง 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
(1) การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก โดยสราง
และพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความศรัทธา เสริมสราง
กระบวนการวิจยั ในชุมชนเพือ่ นําไปสูก ารแกปญ หา สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูใ นชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน สนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม
(2) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ
ในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมีการกระจายตัวอยาง
เปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและจัดระบบ
การปลูกพืชใหสอดคลองกับปริมาณนํ้า
(2) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรเขาสูร ะบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการตลาด โดยสนับสนุนการผลิต
สินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
(3) สงเสริมและเรงขยายแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมการใช
ผลิตภัณฑชีวภาพทดแทนสารเคมี
(4) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร โดยพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดาน
การเกษตรใหมคี วามถูกตอง แมนยํา เชือ่ ถือได และสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนดานการเกษตรโดยการใชตลาดนํา
สรางบุคลากรดานเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุนใหม
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยการอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรปาไม อนุรกั ษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(2) สงเสริมการผลิตและการบริโภคทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเ กษตรกรรม
ที่ยั่งยืน สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด
(2) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความสมดุลแกระบบนิเวศเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้า และแกไขปญหาหมอกควัน

5. แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)

แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) มีวิสัยทัศน “มุงมั่น สืบสาน รักษา และ
ตอยอดงานวิจัยและพัฒนาคนและชุมชนโครงการหลวงใหมีความรูพยุงตัวไดมีความเจริญ และสามารถพึ่งตนเอง รวมทั้งรักษา
ดิน นํ้า ปา ใหเปนประโยชนและยั่งยืน” เปาหมายเพื่อสืบทอดตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ไดพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามที่กลาวมา
คือ “ชวยชาวเขาใหชวยตนเอง ปลูกพืชที่มีประโยชน มีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ดูแลรักษาฟนฟูปาตนนํ้าลําธารใหเกิดประโยชน
และยั่งยืน” โดยมี 6 ยุทธศาสตรซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) มีความสอดคลอง 4 ยุทธศาสตร คือ
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยการใชประโยชนจากผลการวิจัยและพัฒนาถายทอดสูเกษตรกรอยางเหมาะสมโดยการพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
แบบประณีตภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัยมีกระบวนการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม โดยอาศัยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ตอสภาพภูมิสังคมของแตละพื้นที่ การพัฒนาและฟนฟูหัตถกรรม รักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผา สงเสริมการเรียนรู
และพัฒนาคน สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตการเกษตร
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถพึ่งตนเองและเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยการ
สงเสริมการเรียนรูและการดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟนฟูและสืบทอดเอกลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน
บนพื้นที่สูง
(3) ยุทธศาสตรการฟน ฟูและรักษาสิง่ แวดลอมในชุมชนและปาตนนํา้ ลําธารใหมคี วามสมบูรณ เนนกระบวนการ
มีสว นรวมของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกภาคสวน รณรงคการฟน ฟูและรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน ดิน นํา้ และปาตนนํา้ ลําธาร
สงเสริมการปลูกปาชาวบานเพื่อเปนไมใชสอยสําหรับครัวเรือน พัฒนาและควบคุมระบบการใชประโยชนที่ดิน พัฒนาชุมชน
ใหเปนชุมชนคารบอนตํ่า
(4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพิ่มชองทางการตลาด พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการตลาด
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3. วิเคราะหสถานการณที่สงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่สูง
1. ปญหาความเหลือ่ มลํา้ ประชากรบนพืน้ ทีส่ งู สวนใหญยงั มีฐานะยากจน เนือ่ งจากการกระจายการพัฒนายังไมทวั่ ถึง
สาเหตุจากพื้นที่หางไกลและทุรกันดารประกอบกับขาดความรูในการผลิตพืชที่ถูกตองและเหมาะสมตอบริบทของแตละพื้นที่
โดยเฉลี่ยครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
มีรายไดเฉลี่ย 105,421 บาท/ครัวเรือน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินเมื่อป 2556 (132,977 บาท/ครัวเรือน) เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหราคาผลผลิตเกษตรตํ่า และเมื่อพิจารณาดานความยากจนดานอาหารและความยากจนทั่วไป
หรือความยากจนดานรายได พบวา ครัวเรือนมีความยากจนดานอาหารและมีความยากจนทั่วไปเพิ่มขึ้น โดยความยากจน
ดานอาหารเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 66.67 (ป พ.ศ. 2556 รอยละ 43) และความยากจนทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 61.84 (ป พ.ศ. 2555
รอยละ 35) โดยเสนความยากจนดานอาหาร 69,422 บาท/ครัวเรือน และเสนความยากจนทั่วไป 82,514 บาท/ครัวเรือน
ดานสาธารณสุข มีหมูบาน/หยอมบานเพียงรอยละ 18 เทานั้นที่มีสถานีอนามัยอยูในหมูบาน/หยอมบาน และมีกองทุนยา
รอยละ 11 ของหมูบาน/หยอมบานทั้งหมด แสดงวาประชากรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่
ปลูกฝนอยางยั่งยืนยังขาดแคลนบริการสาธารณสุขพื้นฐานอยูเปนจํานวนมาก ดานการศึกษา มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูรอยละ
28 ของหมูบาน/หยอมบานทั้งหมดและหมูบาน รอยละ 79 มีโรงเรียนอยูในหมูบาน/หยอมบาน สวนดานคมนาคม พบวา
ถนนรอยละ 86 เปนถนนทางดิน มีเพียงรอยละ 13 เปนถนนลาดยาง และถนนกวารอยละ 94 ของถนนใชไดเฉพาะฤดูแลง
2. สถานการณพนื้ ทีฝ่ น ในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
โดยสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดดําเนินการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแตป พ.ศ. 2522 จนถึงปจจุบัน
โดยในการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนในปปจจุบัน ป พ.ศ. 2560/61 มีพื้นที่ปลูกฝน 6 จังหวัด จํานวน 682 แปลง 593.42 ไร
โดยพื้นที่ปลูกฝนมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ตาก (379.16 ไร) เชียงใหม (164.13 ไร) แมฮองสอน (21.29 ไร) ซึ่งถาเปนในระดับ
อําเภอ 10 ลําดับ ไดแก แมระมาด อมกอย อุมผาง ทาสองยาง เชียงดาว แมแตง ปาย พราว เวียงแหง โดยการดําเนินงาน
ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2556) ของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนมีขอบเขตพื้นที่
ดําเนินงานในพื้นที่ปลูกฝนซํ้าซากใน 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตาก แมฮองสอน 7 อําเภอ 18 ตําบล และไดมีการสํารวจพื้นที่
ปลูกฝนในรัศมี 3 กิโลเมตร เมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะที่ 1 ในป พ.ศ. 2556 พบพื้นที่ฝน 1,848 แปลง 1,298.37 ไร คิดเปน
รอยละ 63 ของพื้นที่ฝนทั้งประเทศในขณะนั้น และไดสํารวจพื้นที่ปลูกฝนเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 2
(พ.ศ. 2557 – 2561) พบพืน้ ทีป่ ลูกฝน เหลือเพียง 408 แปลง 348.49 ไร เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการสํารวจพืน้ ทีฝ่ น ในปปจ จุบนั
พ.ศ. 2560/61 คิดเปนพืน้ ทีร่ อ ยละ 58.73 ของพืน้ ทีป่ ลูกฝน ทัง้ ประเทศแตลดลงจากการดําเนินงานในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2553 –
2556) ซึ่งการดําเนินงานในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2564) ยังคงตองมีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
รวมกับหนวยงานรวมบูรณาการเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือกทดแทนการปลูกฝนใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
3. อัตราสภาวะพึ่งพิงที่สูงขึ้น ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจจํานวนประชากรของประเทศไทยเมื่อป
พ.ศ. 2560 มีประชากรกวา 66 ลานคน ซึ่งพื้นที่สูงสวนใหญอยูในภาคเหนือมีประชากรประมาณ 12 ลานคน โดยภาพรวม
ทัง้ ประเทศมีภาวะพึง่ พิง วัยเด็ก (ตํา่ กวา 15 ป) และวัยผูส งู อายุ (60 ปขนึ้ ไป) รอยละ 32.53 สวนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือมีภาวะพึง่ พิง
รอยละ 18.31 ของทั้งประเทศ จากผลการศึกษาของศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปราโมทย ประสาทกุล และศาสตราจารย
ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2578 พบวา อัตราเกิดจะลดตํ่าลงอยางมากและผูคนมีอายุยืนยาว สังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูสังคม
ผูส งู อายุอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีผสู งู อายุประมาณรอยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด แตในอีก 30 ปขา งหนา
ผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 25 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจํานวนมากถึง 16 ลานคน ทําใหประชากรสูงอายุจะพึ่งพิงมากกวา
ประชากรวัยเด็กในอนาคตประเทศไทยจะตองมีการมาตรการเพื่อรองรับในอนาคต
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4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีตอวิถีชีวิตชนเผา
มีผลจากปจจัย 2 ดาน คือ ดานปจจัยภายใน ประกอบดวย การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ลักษณะครอบครัวและที่อยูอาศัย
ความตองการทางดานวัตถุ การยอมรับประเพณีและวัฒนธรรมใหมๆ เขามาในชุมชน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ความเชื่อ ประเพณี
และวัฒนธรรม สวนดานปจจัยภายนอก ไดแก การพัฒนาของภาครัฐ การจัดการศึกษา เศรษฐกิจ และความเจริญดานเทคโนโลยี
ซึง่ เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหวถิ ชี วี ติ ชนเผาคอยๆ เปลีย่ นแปลงไป (พระมงคล สุมงฺคโล, 2560) จากปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาวสงผลทางบวกใหชุมชนบนพื้นที่สูงเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ ไดรวดเร็ว และ
นํามาปรับใชในการผลิตพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ สวนผลกระทบในทางลบทําใหประชากรมีการแตงกาย
ชุดชนเผานอยลง รวมไปถึงคานิยมที่ทําใหมีผลตอความตองการรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น
5. การเขาถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สํานักงานสถิตแิ หงชาติไดสาํ รวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน
ซึ่งมีประชากรไทยกวา 31 ลานคน ใช Social Network ไดแก Facebook Line Twitter Google Plus Instagram เปนตน
ซึ่งมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้น และมีความจําเปนที่จะตองมีอินเทอรเน็ตซึ่งปจจุบันคาใชจายมีราคา
คอนขางตํา่ ลงทําใหประชากรสามารถเขาถึงสือ่ ตางๆ ไดงา ยขึน้ เริม่ ตัง้ แตการใชเทคโนโลยีเพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว สรางชองทาง
การตลาดออนไลน และมีการสํารวจการใชอินเทอรเน็ตตามกลุมอายุตางๆ ในป พ.ศ. 2557 – 2561 พบวา ทุกกลุมอายุ
มีแนวโนมใชอินเทอรเน็ตสูงขึ้น โดยในป 2560 กลุมอายุ 15-24 ป มีการใชอินเทอรเน็ตสูงสุดคือ รอยละ 91.4 รองลงมาคือ
กลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 84.4 กลุมอายุ 6-14 ป รอยละ 69.6 กลุมอายุ 35-49 ป รอยละ 62.1 และในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป
มีเพียงรอยละ 21.2 และในอนาคตประชากรทุกกลุมจะสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําใหประเทศไทย
สามารถผลักดันการขับเคลื่อนประเทศในดานตางๆ ได เชน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบสังคม และอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ประเทศไทยใหความสําคัญกับเรือ่ งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเนื่องจากสถานการณดานทรัพยากรปาไมที่เสื่อมโทรมสงผลกระทบตออุทกภัย ภัยแลงในหลายจังหวัด และ
เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะรัฐมนตรีไดรบั ทราบรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมถึงการบุกรุกทําลาย
ปาตนนํ้าประมาณ 8.6 ลานไร ผูบุกรุกประมาณ 800,000 คน ประกอบดวย ผูอยูอาศัยบนพื้นที่สูง รอยละ 80 ผูอยูอาศัย
บนพืน้ ทีร่ าบ รอยละ 10 และนายทุน รอยละ 10 โดยบุกรุกปลูกขาวโพดรอยละ 60 ยางพารา รอยละ 30 และออย มันสําปะหลัง
กะหลํ่าปลี รอยละ 10 ใน 13 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอนเชียงราย พะเยา ลําปาง อุตรดิตถ แพร นาน
ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก และเลย) ซึ่งเปนตนกําเนิดแมนํ้าหลัก 4 สาย ประกอบดวย ปง วัง ยม นาน สงผลใหเกิดปญหา
ลํานํ้าแหงขอดในชวงฤดูแลง ปญหานํ้าหลากในชวงฤดูฝน และปญหาสารเคมีปนเปอนในแหลงนํ้า สรางความเสียหายคิดเปน
มูลคาทางเศรษฐกิจกวา 469,000 ลานบาท โดยในระยะแรกเรงดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดนาน และจังหวัดเชียงใหม ภายใต
การสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรฯ และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช
ในการบริหารจัดการ ทัง้ นีค้ ณะรัฐมนตรีไดมมี ติอนุมตั ริ า งพระราชบัญญัตปิ า ชุมชน พ.ศ. …. ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อเปนการแกไขปญหาการลดลงของพื้นที่ปาไม เนนการทําใหคน
อยูรวมกับปาและบริหารจัดการพื้นที่ปา เปนทางออกที่ดีที่จะชวยอนุรักษทรัพยากรปาไมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหประเทศ
ไดอยางยัง่ ยืน สงเสริมใหชมุ ชนไดมสี ว นรวมกับรัฐในการอนุรกั ษ ฟน ฟู รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและสิง่ แวดลอม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อยางสมดุลและยั่งยืน และไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาชุมชน ป พ.ศ. 2562
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แลว
7. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก.)
ไดศึกษาขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือนในชวงเวลา 50 ปที่ผานมา พบวาปที่เกิดลานีญา ปริมาณฝนของไทยจะสูงกวา
ปกติโดยเฉพาะในชวงฤดูรอนและตนฤดูฝนแตในชวงกลางและปลายฤดูฝนลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝนไมชัดเจน
ทุกภาคของประเทศมีโอกาสอุณหภูมิตํ่ากวาปกติทุกฤดู ทั้งนี้กรมชลประทานไดวิเคราะหสถานการณนํ้าจากขอมูลตั้งแต
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ป 2554 เปนตนมา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ชัดเจน ไมใชแคในประเทศไทยแตเกิดขึ้น
ทั้งโลก ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดคือ ปริมาณฝนที่ไมสมํ่าเสมอไมสามารถคาดการณไดสงผลตอการผลิตในภาคเกษตร
และความมัน่ คงดานนํา้ และอาหาร กอใหเกิดการขาดแคลนนํา้ อุทกภัย และภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรง สรางความเสียหายตอระบบ
การเพาะปลูก ทําใหปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง อาจกอใหเกิดความไมมั่นคงดานอาหาร ทั้งนี้ประเทศไทยจึงตอง
ลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมกิจกรรมคารบอนตํ่า โดยเฉพาะการแกไขปญหาหมอกควัน
8. ปญหาความมั่นคงดานอาหาร จากการใชชีวิตประจําวันของประชากรสวนใหญของประเทศไทยไมมีพื้นที่สําหรับ
ปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือน สวนใหญจะเปนการซื้อเพื่อบริโภค โดยในพื้นที่สูงครัวเรือนประชากรสวนใหญ (รอยละ 84)
ระบุวามีการผลิตขาวเพื่อบริโภคเพียงพอตลอดทั้งป และอีกรอยละ 16 ระบุวามีการผลิตขาวเพื่อบริโภคไมเพียงพอตลอดทั้งป
โดยเฉลี่ยครัวเรือนประชากรมีขาวไมพอเพียงแกการบริโภคเฉลี่ยประมาณ 4 เดือนตอป ซึ่งถือวาครัวเรือนมีความมั่นคงดาน
อาหารเพิ่มขึ้นจากขาวพอกินจากการประเมินเมื่อป 2556 (รอยละ 75)

4. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT)
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน สถานการณภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่สูง ไดนํามา
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาในระยะตอไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

จุดแข็ง
มีองคความรูจากโครงการหลวง และจากงานวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง ที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสรางความมั่นคงทาง
อาหารและรายไดใหแกเกษตรกร
สภาพภูมิอากาศหนาวสามารถปลูกพืชเขตหนาวที่มีคุณภาพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกรทดแทนพืชเสพติด
มีภูมิทัศนสวยงาม เปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
และชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น ที่นํามาตอยอดเชิงพาณิชย
เพื่อแหลงสรางรายไดใหแกเกษตรกร
มีการรวมกลุมและเครือขายชุมชนทั้งการพัฒนาอาชีพและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มีผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ ประจําในพื้นที่
ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง
มีการพัฒนาเชิงบูรณาการจากโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืนมากอนหนานี้ ทีส่ ามารถ
ตอยอดการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งความเขาใจในดาน
งานพัฒนาพื้นที่เปาหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีเกษตรกรวิทยากรทีไ่ ดรบั การพัฒนา ซึง่ สามารถขยายองคความรู
ไดอยางรวดเร็วขึ้น
มีเกษตรกรและกลุมเกษตรกรที่พรอมใหความรวมมือตอการ
ดําเนินงานโครงการ
พื้นที่ไดรับการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนการใชประโยชน
ที่ดินอยางเหมาะสมครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย

1.
2.

3.
4.
5.
6.

จุดออน
ประชากรบนพื้นที่สูงสวนใหญยังมีฐานะยากจน เนื่องจาก
การกระจายการพัฒนายังไมทวั่ ถึง มีรายไดเฉลีย่ 105,421 บาท/
ครัวเรือน มีความยากจนดานอาหารเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 66
ยั ง พบพื้ น ที่ ป ลู ก ฝ  น ในขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ 408 แปลง
348.49 ไร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจพื้นที่ฝนในป
ปจจุบัน พ.ศ. 2560/61 คิดเปนพื้นที่รอยละ 58.73 ของพื้นที่
ปลูกฝนทั้งประเทศ
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรเขาสูส งั คมผูส งู อายุสง ผล
ตอภาระการพึ่งพิง และการขาดแคลนแรงงานบนพื้นที่สูง
พืน้ ทีม่ สี ถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดชนิดอืน่ ๆ และ
การอพยพเขาออกของประชากร ยังสงผลกระทบตอการพัฒนา
พื้นที่
กฎระเบียบการดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่ปา ยังสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานพัฒนาของหนวยงานตางๆ
กลไกการถายโอนภารกิจโครงการแกชุมชนหรือหนวยงาน
สวนทองถิ่น ยังดําเนินการไดไมชัดเจน
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1.
2.

3.
4.
5.

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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โอกาส
อยูใ กลศนู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงเปนชองทางการตลาดในพืน้ ที่
โครงการ 5 แหง ไดแก หวยฮะ ผาแดง ปาเกีย๊ ะใหม แมแฮหลวง
ฟาสวย
นโยบายประเทศและภาครัฐใหการสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
และนโยบายดานการบริหารและงบประมาณกระจายสูห นวยงาน
สวนทองถิน่ มากขึน้ โดย อปท. ในพืน้ ทีใ่ หการสนับสนุนโครงการ
เปนอยางดี
โครงการฯ มีการดําเนินงานในลักษณะการบูรณาการโดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอการพัฒนาบน
พื้นที่สูง เชน การเขาถึงขอมูลขาวสาร และองคความรูตางๆ
ของชุมชน
มีสถานศึกษากระจายตัวในพื้นที่ ซึ่งอาจสงผลตอการขยาย
การพัฒนาความรูแกเกษตรกรไดมากขึ้น

1.
2.
3.
4.
5.

ขอจํากัด
ความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติมคี วามผันผวน
และรุนแรงมากขึน้ สงผลตอการผลิตในภาคเกษตรและความมัน่ คง
ดานนํ้าและอาหาร
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ชุมชนตั้งอยูกระจัดกระจายและอยู
หางไกลการรับบริการและแหลงรับซือ้ ผลผลิต และสงผลกระทบ
ตอการผลิตและการเขาถึงบริการจากภาครัฐ
โครงสรางพืน้ ฐานระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าํ เปนยังไมครอบคลุม
เชน แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคและการเกษตร ระบบกระจายนํ้า
ถนน ไฟฟา เปนตน
สถานการณดานการตลาดและราคาสินคา ยังมีผลกระทบ
ตอการสงเสริมอาชีพที่สรางรายไดทดแทนฝนแกเกษตรกร
ความผันผวนดานสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เชน ราคานํา้ มัน
ราคาปจจัยการผลิต เปนตน ยังสงผลกระทบตอการสงเสริม
อาชีพ

5. ประเด็นสําคัญในการพัฒนาระยะตอไป
1. ดานการพัฒนาอาชีพ

1) สงเสริมระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก การสงเสริมระบบการปลูกพืช
ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลดตนทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต การประหยัดนํ้า หรือการเกษตร
แบบใชนํ้านอย การเลือกปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศ การใชปจจัยการผลิตชีวภัณฑในการปองกัน
กําจัดโรคและแมลง หรือการปองกันกําจัดศัตรูพชื แบบผสมผสานและระบบการปลูกพืชหมุนเวียน เพือ่ รักษาความอุดมสมบูรณ
ของดิน และลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช
2) การลดความเหลือ่ มลํา้ ทางรายได มีการกระจายรายไดและการใชประโยชนจากองคความรูข องการวิจยั และ
นวัตกรรมใหทั่วถึงไปยังชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะแตละแหงอยางทั่วถึง
โดยเฉพาะการใหบริการความรูดานการปลูกพืชของรัฐเนนเรื่องการปองกันและรักษาโรคระบาดของสัตว รวมกับการฝกอบรม
และถายทอดองคความรูตางๆ

2. ดานการพัฒนาสังคม

1) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน องคกรชุมชนและกลุม ยุวเกษตรกร ใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมรวมทัง้ ใหสามารถพึง่ พาตนเอง การนอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชน และรวมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในสวนของการรวมกลุมองคกรในชุมชนเนนยกระดับมาตรฐานของการสรางมาตรฐานกลุมสหกรณ และการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรเพื่อใหเปนเกษตรกรและเพื่อนรวมงานที่ดีในอนาคต

3. ดานการอนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1) การฟนฟูดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกับการใชประโยชน โดยการสงเสริมการปลูกพืชทองถิ่น
และการฟนฟูความหลากหลายทางธรรมชาติ ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตามแนวพระราชดําริเพื่อรักษาฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงดานอาหารบนพื้นที่สูง

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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2) สนับสนุนการจัดการสิง่ แวดลอมในระดับครัวเรือนและในชุมชนเพือ่ ใหเปนชุมชนทีน่ า อยู มีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี
ไมมีของเสียที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการประหยัดพลังงาน อยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาสูชุมชนคารบอนตํ่า
โดยอาศัยเทคโนโลยีและองคความรูที่เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศ
3) รณรงคการฟนฟูการปลูกปาและการอนุรักษปาตนนํ้าลําธาร โดยสงเสริมการปลูกปาชาวบาน และการฟนฟู
ปาตนนํา้ ลําธาร โดยกระบวนการมีสว นรวมของทุกภาคสวน รวมถึงการลดหมอกควันในไรนา และในชุมชน โดยนอมนําแนวทาง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2524 นําไปสูการปฏิบัติ

4. ดานการบริหารจัดการ

พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร และระบบฐานขอมูลของโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหมีระบบงานที่สามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ มีระบบเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและระบบขอมูลที่สามารถรับรูสถานการณปญหาตางๆ ไดทันที

สวนที่

4

วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร
และแนวทางปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร
และแนวทางปฏิบัติ

1. เปาประสงค
ชุมชนบนพื้นที่สูงมีอาชีพทางเลือกเพื่อสรางรายไดทดแทนการปลูกฝน เกิดการพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้ง
การฟนฟู และอนุรักษตนนํ้าลําธารใหมีสภาพสมบูรณพรอมทั้งพัฒนาสูชุมชนพึ่งพาตนเองบนฐานองคความรูโครงการหลวง
ภายใตการบูรณาการดําเนินงานรวมกันของทุกภาคสวน

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวง โดยใชแนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการมุงเสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม รวมทั้งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา
การแพรระบาดของฝนและยาเสพติดในอนาคต
2) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชน รวมทั้งสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ในพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาทีน่ าํ ไปสูก ารพึง่ พาตนเองได ตลอดจนเปนรากฐานทีม่ นั่ คงของประเทศ ในดานการปองกันการแพรระบาด
ของฝนและยาเสพติดในพื้นที่สูง
3) เพือ่ สรางความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนดวยกระบวนการมีสว นรวม
ของชุมชน
4) เพื่อเสริมสรางกลไกการพัฒนาในพื้นที่ โดยใหหนวยงานสวนทองถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาที่กอใหเกิดความยั่งยืน
แมสิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติ

3. เปาหมายและตัวชี้วัด
1) ครัวเรือนเปาหมายไดรับการสงเสริมอาชีพบนพื้นฐานองคความรูโครงการหลวงและระบบการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อความมั่นคงทางอาหารหรือมีรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิตไมนอยกวา 4,500 ครัวเรือน หรือรอยละ 85
ของครัวเรือนเปาหมาย
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2) ชุมชนไดรับการพัฒนาเปนชุมชนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไมนอยกวา 11 ชุมชน
3) กลุมเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาไปสูสถาบันเกษตรกรที่สามารถบริหารจัดการดานการผลิตและการตลาดไดดวย
ตนเอง ไมนอยกวา 10 กลุม
4) ชุมชนนําแผนการใชประโยชนที่ดินรายแปลงวางแผนการดําเนินงานภายใตแผนชุมชนอยางมีสวนรวมทั้งชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของรอยละ 70 ของกลุมบานเปาหมาย หรือ 83 กลุมบาน
5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จํานวน 1 ระบบ

4. หลักการของแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะไดนอมนําแนวพระราชดําริตาม
หลักการทํางานของโครงการหลวง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการการปฏิบัติงานกับภาคสวนตางๆ
และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนยึดหลักการสําคัญ ดังนี้
1) หลักการทํางานของโครงการหลวง ประกอบดวย การวิจัยการเกษตร สังคม และสิ่งแวดลอม การวางแผนการใช
ประโยชนที่ดิน ปลูกปาในสวนที่ควรเปนปา ทําการเกษตรภายใตระบบอนุรักษดินและนํ้า และการขนสง การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว และการตลาด
2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อาศัยหลักการ มีเหตุ มีผล ความพอประมาณ
การมีภูมิคุมกัน และการพัฒนาบนฐานความรู อยางรอบคอบ ระมัดระวัง ควบคูไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมและดําเนินชีวิต
ดวยความเพียร
3) การพัฒนาบนฐานความรูท สี่ อดคลองกับสภาพภูมสิ งั คม โดยนําองคความรูข องโครงการหลวงและงานวิจยั ไปปรับใช
รวมกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ
4) สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติ
และแผนพัฒนาตางๆ รวมทั้งนโยบายและมติ ครม. ที่เกี่ยวของ

5. กลยุทธการดําเนินงาน
จากการทบทวนนโยบายทีเ่ กีย่ วของ และการวิเคราะหสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกสามารถกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินงานแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) ไดดงั นี้
1) การแบงระดับการพัฒนาเพื่อยกระดับและการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึง
2) พัฒนาอาชีพเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางความมั่นคงทางอาหารที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
และรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนการปลูกไมผลยืนตน กาแฟ เพื่อสรางรายได การวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรม พันธุพืช
สัตวใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3) ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดทีส่ อดคลองศักยภาพชุมชน เนนการวางแผนการผลิตการตลาด การพัฒนา
ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ขยายชองทางและสรางเครือขายตลาดและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการตนเองได และการมี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน เนนการพัฒนาศูนยเรียนรูช มุ ชน พัฒนาผูน าํ เกษตรกร ยุวเกษตรกร การจัดการผลผลิตตลาด
เงินทุนและการเขาถึงแหลงทุนของสถาบันเกษตรกร
5) สรางกลไกปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนและกลุมเสี่ยงและสงเสริมอาชีพแกผูผานการบําบัด
ยาเสพติดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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6) วางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการฟนฟูและอนุรักษ และบริหารจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดลอม
7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
8) เพิม่ ประสิทธิภาพการบูรณาการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูลและการมีสว นรวมกับชุมชนและหนวยงาน
บูรณาการโดยเนนการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล ระบบแผนที่ในการเสนอผลงาน และการมีสวนรวมของชุมชน
9) การบูรณาการแผนชุมชน แผนกลยุทธระดับพื้นที่ และแผนของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการกําหนดทิศทางและ
แกไขปญหาในระดับพืน้ ทีไ่ ดอยางตรงจุด พรอมทัง้ สรางเครือขายความรวมมือเพือ่ ตอยอดการดําเนินงานรวมทุกภาคีเครือขาย

6. ยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติ
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพและการตลาด

เปนยุทธศาสตรที่เนนพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทชุมชนบนฐานความรูโครงการหลวงและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ รวมถึงการนําองคความรูจ ากงานวิจยั ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมเพือ่ สรางความมัน่ คงทางดานอาหารและรายได
ใหแกครัวเรือน พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลผลิตของมาตรฐานอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑชมุ ชนทีส่ อดคลองศักยภาพ
ชุมชน รวมไปถึงการสงเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) พัฒนาองคความรูจากงานวิจัยและทดสอบองคความรูจากโครงการหลวงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดย
กระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกร
(2) พัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตวจากองคความรูของโครงการหลวง ฐานความรูดาน
การวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่น
(3) เพิ่มทักษะดานการผลิตแกเกษตรกรและการสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน
(4) สรางความมั่นคงดานอาหารโดยเนนการเพิ่มผลผลิตขาวใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
(5) สงเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร ไดแก ฟนฟูหัตถกรรมชนเผา แปรรูปสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และการบริหารจัดการโดยชุมชน
(6) พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลผลิตของมาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่สอดคลองศักยภาพชุมชน
(7) พัฒนาศักยภาพดานการตลาด ไดแก การสรางองคความรูดานการวางแผนการผลิตและการตลาด การพัฒนา
ชองทางการตลาด และเชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง และสรางเครือขายตลาด

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม

เปนยุทธศาสตรทเี่ นนการพัฒนาศักยภาพผูน าํ สรางยุวเกษตรกร และพัฒนาผูน าํ การพัฒนาในดานตางๆ สรางความ
เขมแข็งใหกบั กลุม และสถาบันเกษตรกรไปสูก ารพึง่ พาตนเองภายใตบริบทของชุมชนโดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในระดับชุมชน พรอมทั้งสงเสริมใหชุมชนจัดทําแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ สรางจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมทองถิ่นและความมั่นคงของชาติ และสรางกลไกปองกันและควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดและพื้นที่ปลูกฝน
และสงเสริมอาชีพผูผ า นการบําบัดรวมกับ ป.ป.ส. รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนใหสามารถเขาถึงสวัสดิการของรัฐทัง้ ดานการศึกษา
สาธารณสุข โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) สงเสริมการดําเนินชีวติ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสงเสริมชุมชนพอเพียงตนแบบในโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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(2) สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนเชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
(3) พัฒนาศักยภาพผูนําและยุวเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตางๆ
(4) สงเสริมการบริหารจัดการองคกรชุมชนเพือ่ พึง่ พาตนเอง สรางความเขมแข็งของกลุม และพัฒนากลุม เปนสถาบัน
เกษตรกร สงเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการทุนและการเขาถึงแหลงทุนภายนอก
(5) เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน อาสาสมัครเครือขายชุมชน และสรางกระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสู
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
(6) การรักษาบําบัดฟน ฟูสมรรถนะผูต ดิ ยาเสพติดและสงเสริมอาชีพแกผผู า นการบําบัดยาเสพติดทีไ่ มกลับไปเสพซํา้
(7) สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรมชนเผาและความมั่นคงของชาติ
(8) สงเสริมการศึกษาตอเนือ่ งและการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมและเสริมสรางสวัสดิการสังคมขององคกรทองถิน่

3. ยุทธศาสตรการอนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปนยุทธศาสตรที่เนนการวางแผนการใชประโยชนจากที่ดินและการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร เพื่อนํามาใชวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ อยางมีสวนรวมในเชิงพื้นที่ สนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้าลําธาร สงเสริมการปลูกปาชาวบานไวใชสอย
ในครัวเรือน ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) การนําแผนการใชประโยชนที่ดินมาใชประโยชน ระหวางพื้นที่ทํากินและพื้นที่ปา โดยกระบวนการมีสวนรวม
และปรับระบบการใชพื้นที่ใหเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(2) อนุรักษดินและนํ้า และฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินที่เสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน
(3) ปลูกและฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร และระบบนิเวศ โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(4) ฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชทองถิ่นของชุมชน
(5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน โดยการกําหนดกฎระเบียบ สรางเครือขาย
ชุมชน การจัดการของเสียในชุมชน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนอยางมีสวนรวมของชุมชน

เปนยุทธศาสตรที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนโดยไมทําลายและไมมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม พัฒนาแหลงนํา้ ขนาดเล็ก ระบบนํา้ บาดาล และระบบกระจายนํา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ ะอาด
และเพียงพอ และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ไดแก ถนนหลวงชนบท ไฟฟา และพลังงานในชุมชน
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนในการสนับสนุนการผลิต ไดแก การสรางโรงรวบรวมและคัดคุณภาพผลผลิต
(2) จัดหาระบบนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค การอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงนํ้าและการกระจายโอกาส
การใชนํ้าสําหรับกิจกรรมการเกษตรและใชในการอุปโภคบริโภค
(3) ซอมบํารุงและปรับปรุงระบบนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
(4) ปรับปรุงถนนตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขาใหเพียงพอตอความจําเปนของชุมชน การขยายเขตไฟฟาใหราษฎร
ที่ไมมีไฟฟาใช
(5) การจัดการเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนที่เหมาะสม

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ

การเพิ่มประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดตรงเปาหมายและเกิดผลกระทบในเชิงบวกแกชุมชน
และองคกร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล การบูรณาการ การประสานงาน และบูรณาการปฏิบตั งิ าน
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
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(1) การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่โครงการ
และการบริหารและจัดการโครงการ
(2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของโครงการฯ ดวยการพัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นที่โครงการฯ
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการแผนฯ โดยการอํานวยการ ประสานงานและบูรณาการหนวยงานในระดับ
ตางๆ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง
(4) การเตรียมความพรอมการถายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ที่ปฏิบัติงานสําเร็จ โดยผานระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรูและเครือขายความรู

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและรายไดที่เพียงพอ มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2) ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเองได ตลอดจนเกิดกระบวนการเฝาระวังการปองกันปญหายาเสพติด
อยางมีประสิทธิภาพ ที่สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3) ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จัดการแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม สงผลตอ
สภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
4) เกิดกลไกการประสานงาน การบูรณาการของชุมชน หนวยงานทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ

สวนที่

5

ยุทธศาสตร แผนงาน
และโครงการหลัก

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

ยุทธศาสตร แผนงาน
และโครงการหลัก

1. ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการหลักในการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการหลัก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพและการตลาด
1) พัฒนาอาชีพเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสราง แผนงานที่ 1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ความมั่นคงทางอาหารที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและรองรับ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
การเปลี่ยนแปลง
1. วิจัย/ทดสอบและปรับใชเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ที่ตรงตามความตองการของชุมชน
2. วิจัยและพัฒนาพืชอาหารชุมชนและสมุนไพรทองถิ่น
3. ถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพทีส่ อดคลอง
กับบริบทของชุมชน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตร
บนฐานความรู
1. สงเสริมการปลูกพืชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อสรางรายได
แกครัวเรือน
2. สงเสริมระบบการเลี้ยงสัตว สุขาภิบาลสัตว และประมงใหเปน
แหลงอาหารและสรางรายไดแกชุมชน
3. เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตขาว
ใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
แผนงานที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
2) การสงเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร
1. สงเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษและสรางรายได
แกครัวเรือน
2. ถายทอดความรูการแปรรูปผลผลิตและอาชีพทางเลือกนอก
ภาคการเกษตร
3. สรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการหลัก
3) พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลผลิตของมาตรฐานอาหาร แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ที่สอดคลองศักยภาพชุมชน
ปลอดภัย
1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. รณรงคการใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสม
4) การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด
แผนงานที่ 5 การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด
1. พัฒนาชองทางการตลาดและการสรางเครือขายการตลาด
2. พัฒนาผลิตภัณฑสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
1) การสงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ แผนงานที่ 6 สงเสริมการดําเนินชีวติ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
1. การพัฒนาและสงเสริมความรูแ กเกษตรกรภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การสงเสริมชุมชนพอเพียงตนแบบเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 7 จัดทําแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการสูชุมชน
2) สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
พึ่งพาตนเอง
1. เสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
2. การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติ
อยางมีสวนรวม
3) พัฒนาศักยภาพผูนํา สรางยุวเกษตรกรและพัฒนาผูนําชุมชน แผนงานที่ 8 พัฒนาศักยภาพผูนําเกษตรกรและยุวเกษตรกร
1. พัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผูนําชุมชนและ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตางๆ
เกษตรกรตัวอยาง
2. เสริมสรางศักยภาพของกลุมยุวเกษตรกร
4) สรางความเขมแข็งของกลุมและสถาบันเกษตรกร โดยการ แผนงานที่ 9 สงเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตร
1. การสรางความเขมแข็งของกลุมและสถาบันเกษตรกร
จัดการผลผลิต การตลาด และการเขาถึงแหลงทุน
5) สรางกลไกปองกันและควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด แผนงานที่ 10 เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน อาสาสมัคร
และพื้นที่ปลูกฝน และสงเสริมอาชีพผูผานการบําบัดรวมกับ เครือขายชุมชน และสรางกระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสูการ
ป.ป.ส.
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
1. เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน อาสาสมัครเครือขายชุมชน
และสรางกระบวนการรณรงคเพือ่ นําไปสูก ารปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่
2. พัฒนาระบบฐานขอมูล การขาว สนับสนุนการปฏิบัติงาน
แกปญหายาเสพติดในพื้นที่
3. การอํานวยการและบริหารจัดการการแกปญ
 หาฝน และยาเสพติด
ในพื้นที่เปาหมาย
แผนงานที่ 11 บําบัด รักษา ฟนฟู สมรรถภาพผูเสพยาเสพติด
และสงเสริมอาชีพแกผูผานการบําบัดที่ไมกลับไปเสพซํ้า
1. พัฒนาระบบและกระบวนการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติด
อยางมีสวนรวมกับทุกภาคสวน
2. รณรงคเพือ่ นําไปสูก ารปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ ที่
3. สงเสริมอาชีพ สนับสนุน และชวยเหลือดานอาชีพเพื่อสราง
รายไดแกผูผานการบําบัดและครอบครัว
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการหลัก
6) สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นและ แผนงานที่ 12 สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ความมั่นคงของชาติ
ความมั่นคงของชาติ
1. สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานความมัน่ คงของชาติ การอนุรกั ษ
ประเพณีชนเผา และการพัฒนาสังคม
7) สงเสริมการศึกษาตอเนื่องและการเสริมสรางสุขภาพแบบ แผนงานที่ 13 พัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรและเขาถึงสวัสดิการ
องครวมและการเสริมสรางสวัสดิการสังคมขององคกรทองถิน่
ของรัฐ
1. พัฒนาสังคมดานสวัสดิการใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง
2. สงเสริมการพัฒนาคนสูการเรียนรูตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) นําแผนการใชประโยชนที่ดินวางแผนการดําเนินงานอยางมี แผนงานที่ 14 จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินอยางมีสวนรวม
สวนรวมกับภาคีเครือขาย พรอมทั้งปรับระบบการใชพื้นที่ให 1. การวางแผนการใชประโยชนจากที่ดินและการบริหารจัดการ
เหมาะสมตามหลักวิชาการ
โดยกระบวนการมีสวนรวม
2. การจัดทําขอมูลและเขตการใชที่ดิน
2) อนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า และฟ  น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ที่ แผนงานที่ 15 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
1. การพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
เสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน
2. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้าตาม
แนวพระราชดําริ
3. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
3) ปลูกและฟน ฟูปา ตนนํา้ ลําธาร และระบบนิเวศ โดยกระบวนการ แผนงานที่ 16 อนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธารและความหลาก
หลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
มีสวนรวมของทุกภาคสวน
1. อนุรกั ษ ฟน ฟูปา ตนนํา้ ลําธารและการปรับปรุงระบบนิเวศตนนํา้
โดยกระบวนการมีสวนรวม
2. การสงเสริมการปลูกปาชาวบานเพื่อการใชสอยในครัวเรือน
3. วิจัยและพัฒนาชนิดพันธุพืชอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนทองถิ่น
4. ฟนฟูและอนุรักษพันธุสัตวนํ้าจืดในแหลงนํ้าธรรมชาติ
5. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการปาตนนํา้
ลําธารโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
6. สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. การปกปองผืนปาและรวมพัฒนาปาไมใหยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ ไดแก ถนนหลวง แผนงานที่ 17 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนและเหมาะสม
ชนบท ไฟฟา และพลังงานในชุมชน พรอมทั้งพัฒนาแหลงนํ้า ตอการดํารงชีพ
ขนาดเล็ก ระบบนํา้ บาดาล และระบบกระจายนํา้ เพือ่ การอุปโภค 1. การเสริมสรางระบบการจัดการเพือ่ การกระจายโอกาสการใชนาํ้
บริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ
ในชุมชน
2. การจัดหาระบบนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
2) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการผลิตและการตลาดของ แผนงานที่ 18 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการผลิต
และการตลาด
เกษตรกร
1. โครงการจัดหา/จัดทํา/ปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดเล็กและระบบ
กระจายนํ้าเพื่อสนับสนุนการผลิต
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการหลัก
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
1) เพิม่ ประสิทธิภาพของผูป ฏิบตั งิ านใหสามารถปฏิบตั งิ านไดตรง แผนงานที่ 19 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เปาหมายและเกิดผลกระทบในเชิงบวกแกชุมชนและองคกร ปฏิบัติงาน
1. การบริหารจัดการโครงการ
2. การอํานวยการ ประสานงานและบูรณาการหนวยงานในระดับ
ตางๆ
3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการจัดการฐานขอมูล แผนงานที่ 20 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ฐานขอมูล
ประกอบการวางแผนดานตางๆ
1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
2. บริหารการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค)
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)

สวนที่
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

จากลักษณะของแผนปฏิบัติการโครงการฯ ที่เปนการบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของหนวยงานสวนกลาง
และบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของหนวยงานราชการในระดับทองถิน่ และระดับหมูบ า น จึงทําใหกระบวนการขับเคลือ่ น
แผนปฏิบัติการตองมีองคประกอบ 4 สวน ไดแก

1. การกําหนดกลุมเปาหมาย
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานพืน้ ที่ จํานวน 112 หยอมบาน พรอมทัง้ พิจารณาแบงระดับชุมชนตามหลักเกณฑ
ระดับการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ไดแก 1) เกษตรกร 2) ปญหายาเสพติด 3) เศรษฐกิจ 4) สังคม 5) สิ่งแวดลอม 6) โครงสราง
พื้นฐาน 7) การบริการภาครัฐ โดยมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับพื้นที่ใน 3 รูปแบบ คือ
1) พัฒนาสูชุมชนตนแบบ : เนนการพัฒนาตอยอดยกระดับพื้นที่ใหเปนศูนยเรียนรู
2) ชุมชนตอยอดองคความรูสูการปฏิบัติ : มุงการสงเสริมการปฏิบัติและขยายผล
3) ชุมชนไดรับการถายทอดองคความรู : สรางความเขาใจและสรางการมีสวนรวมการเรียนรู เนนการถายทอด
องคความรูใหแกเกษตรกร

2. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการรายพื้นที่ ในรายป
เพือ่ ใหกรอบแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถกู นําไปปฏิบตั โิ ดยการ
เชื่อมตอแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณจากหนวยงานสวนกลาง เขากับกิจกรรมและงบประมาณในสวนทองถิ่น และ
ในระดับหมูบานอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและความพรอมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม การจัดทําแผน
ปฏิบัติการเชิงบูรณาการรายพื้นที่ (พื้นที่ศูนยปฏิบัติการฯ) จึงมีความสําคัญ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเชิงบูรณาการรายพืน้ ทีใ่ นรายป โดยนําผลการสํารวจและวิเคราะหชมุ ชนในระดับหมูบ า น
หลักและหมูบ า นรอง นําเสนอตอทีป่ ระชุมในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเชิงบูรณาการ ซึง่ จะเปนการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม
และงบประมาณ จากสวนราชการสวนกลางที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการเขากับแผนการพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งแผนชุมชน
หรือแผนการพัฒนาและงบประมาณขององคการบริหารสวนทองถิน่ (เทศบาล อบต. และ อบจ.) ทีเ่ ปนผูด แู ลรับผิดชอบในพืน้ ที่
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รวมทั้งระดมความคิดในการกําหนดตัวชี้วัดรายกิจกรรม รายพื้นที่ เพื่อใชเปนสิ่งบงชี้เปาหมายการดําเนินงานการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็จของโครงการรายพื้นที่ในรายป
2) การประสานการดําเนินงาน การกํากับดูแล และการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดรายปโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ทําหนาที่ประสานดําเนินการและเปนฝายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัดในทุกพื้นที่ เพื่อติดตามประเมินผลความสําเร็จ และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาใหประสบผลสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดของโครงการ

3. องคกรบริหารแผนปฏิบัติการ
เพือ่ ใหเกิดการขับเคลือ่ นการพัฒนาและกระบวนการมีสว นรวมของหนวยงานตางๆ ทีเ่ ขารวมปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติการ
จึงอาศัยองคกรการดําเนินงานทั้งในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับโครงการหลวง
พ.ศ. 2550 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหนาทีพ่ จิ ารณาและกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับ
งานโครงการหลวง รวมถึงพิจารณาและกําหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรมใดๆ ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของมูลนิธิ
โครงการหลวง เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ

2. คณะกรรมการอํานวยการภายใตความรวมมือกับสวนราชการในพื้นทีแ่ ละองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1) คณะกรรมการอํานวยการโครงการระดับจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
และมีองคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
คณะกรรมการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดการประสานงานการดําเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะอยางยิง่ การเชือ่ มโยงกิจกรรม
ดานการพัฒนาเขากับกิจกรรมการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงแนวทาง
การดําเนินงานของหนวยงาน
2) คณะกรรมการอํานวยการโครงการระดับอําเภอ ประกอบดวยนายอําเภอเปนประธานกรรมการและมี
องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐในระดับอําเภอ องคกรปกครองทองถิ่นระดับตําบล และ
ผูแทนในระดับหมูบานเปนคณะกรรมการ ทําหนาที่สนับสนุนและรวมดําเนินงานในระดับพื้นที่

4. การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในฐานะองคกรประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่เฉพาะทั้ง 11 แหง จะทําหนาที่ในการติดตามกํากับและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่เฉพาะใหเปน
ไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ดังนี้

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

55

1) การติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานตามแผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่เฉพาะประจําป เพื่อติดตามงบประมาณที่ไดรับ ผลการดําเนินงาน และผลการใชจาย
งบประมาณ รายงานตอคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
2) การประเมินแผนปฏิบตั กิ ารเมือ่ ถึงระยะกึง่ กลางแผนโครงการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพือ่ สรุปผลการปฏิบตั งิ าน
และสรุปบทเรียนสําหรับนําไปปรับใชในการดําเนินงานตอไป
3) จัดทําแผนทีผ่ ลลัพธ (Outcome Mapping) ในการตัง้ เปาหมายการดําเนินงานรวมกันกับภาคีเครือขายเพือ่ ปรับปรุง
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน รวมทั้งการถอดบทเรียนการดําเนินงานรวมกันในแตละระยะ

โครงสรางองคกรบริหารแผนปฏิบัติการ
มูลนิธิ
โครงการหลวง

คณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

คณะรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง
(ผูจัดการโครงการ)

คณะกรรมการระดับจังหวัด

หนวยงานระดับจังหวัด

คณะกรรมการระดับอําเภอ

หนวยงานระดับพื้นที่
องคกรสวนทองถิ่น

คณะทํางานโครงการในระดับพื้นที่

ผูปฏิบัติในพื้นที่

เจาหนาที่โครงการ
ในระดับพื้นที่

เกษตรกร/กลุมเกษตรกร

ภาพที่ 3 โครงสรางองคกรบริหารแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

สวนที่

7

กรอบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

กรอบงบประมาณ

สรุปกรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาอาชีพ
และการตลาด
2. การเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชนและการ
พัฒนาสังคม
3. การอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีพ
5. การบริหารจัดการ
และกํากับดูแล
แผนปฏิบัติการ
รวมงบประมาณ
(บาท)

โครงการ โครงการ/
หลัก กิจกรรม
14
55

ป 2562
20,348,800

งบประมาณ (บาท)
ป 2563
ป 2564
20,616,200 21,498,300

ป 2565
19,658,300

รวม
(บาท)
82,121,600

16

48

14,016,700

14,492,800

14,862,100

12,577,700

55,949,300

12

35

8,959,700

18,102,100

23,779,600

24,969,600

75,811,000

3

15

-

25,790,000

64,290,000

56,290,000 146,370,000

5

14

12,734,400

22,046,400

15,623,400

14,159,400

50

167

56,059,600 101,047,500 140,053,400 127,655,000 424,815,500

64,563,600

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมการขาว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการแพทย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมการปกครอง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมปาไม
กรมการทองเที่ยว
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จํานวน
โครงการหลัก
33
1
2
6
2
1
1
4
1
1
1
5
1
2
1
13
1
3
3
1
83

จํานวน
กิจกรรม
50
1
2
12
7
2
6
9
13
1
4
6
6
8
2
26
1
11
10
1
178

หมายเหตุ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมทางหลวงชนบท รวมบูรณาการการดําเนินงานในภายหลัง

หนวยงาน

ลําดับ
ป 2562
23,263,700
420,000
1,035,800
267,300
460,000
193,200
5,285,000
6,189,000
3,966,400
4,319,300
1,775,000
2,400,000
4,625,000
400,000
1,059,900
400,000
56,059,600

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
ป 2563
ป 2564
ป 2565
34,226,400 27,133,000 24,433,000 109,056,100
420,000
420,000
420,000
1,680,000
1,035,800
1,035,800
1,035,800
4,143,200
267,300
277,300
277,300
1,089,200
700,000
700,000
700,000
2,560,000
207,000
220,800
234,600
855,600
5,285,000
5,285,000
5,285,000 21,140,000
12,030,000 12,030,000 12,030,000 42,279,000
13,500,000 52,000,000 54,000,000 119,500,000
10,000,000 10,000,000
- 20,000,000
1,360,000
1,360,000
1,360,000
4,080,000
3,963,400
3,966,400
3,963,400 15,859,600
4,319,300
4,319,300
1,962,600 14,920,500
1,862,500
1,955,000
2,052,500
7,645,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
9,600,000
4,760,000
5,060,000
5,060,000 19,505,000
400,000
400,000
400,000
1,600,000
3,910,800
3,910,800
3,910,800 12,792,300
7,180,000
7,730,000 14,910,000
400,000
400,000
400,000
1,600,000
101,047,500 140,053,400 127,655,000 424,815,500

สรุปกรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามหนวยงาน

60
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

รวม

รวม
2. การเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชนและ
การพัฒนาสังคม

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมปศุสัตว
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมการขาว
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมปาไม
กรมการทองเที่ยว
9 หนวยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กรมการแพทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
7 หนวยงาน

1. การพัฒนาอาชีพและ
การตลาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนวยงาน

ยุทธศาสตร

19

1
3
1
1
1

จํานวน
โครงการหลัก
11
2
1
1
3
1
1
1
1
22
7
5

48

8
3
5
2
2

โครงการ/
กิจกรรม
29
8
1
1
3
7
1
4
1
55
13
15

14,016,700

4,319,300
443,000
1,065,000
193,200
2,400,000

9,922,500
213,900
230,000
420,000
420,000
5,285,000
3,457,400
400,000
20,348,800
971,200
4,625,000

14,492,800

4,319,300
443,000
1,117,500
207,000
2,400,000

9,949,900
213,900
230,000
420,000
660,000
5,285,000
3,457,400
400,000
20,616,200
1,246,000
4,760,000

14,862,100

4,319,300
443,000
1,173,000
220,800
2,400,000

9,632,000
223,900
230,000
420,000
660,000
5,285,000
3,457,400
1,190,000
400,000
21,498,300
1,246,000
5,060,000

งบประมาณ (บาท)

12,577,700

1,962,600
443,000
1,231,500
234,600
2,400,000

8,432,000
223,900
230,000
420,000
660,000
5,285,000
3,457,400
550,000
400,000
19,658,300
1,246,000
5,060,000

สรุปกรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายยุทธศาสตรและหนวยงาน

55,949,300

14,920,500
1,772,000
4,587,000
855,600
9,600,000

37,936,400
875,600
920,000
1,680,000
2,400,000
21,140,000
13,829,600
1,740,000
1,600,000
82,121,600
4,709,200
19,505,000

รวม (บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

61

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

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

หนวยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมปาไม
5 หนวยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ้า
4 หนวยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมปศุสัตว
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมการปกครอง
7 หนวยงาน
20 หนวยงาน

หมายเหตุ โครงการหลักมีการนับซํ้า

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม
5. การบริหารจัดการ
และกํากับดูแล
แผนปฏิบัติการ

รวม
4. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน
ตอการดํารงชีพ

3. การอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการหลัก
7
4
1
2
2
16
2
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
9
71

โครงการ/
กิจกรรม
12
9
1
7
6
35
2
8
4
1
15
5
1
2
1
1
3
1
14
167
รวม (บาท)

1,001,000
1,475,500
1,163,000
1,163,000
4,802,500
6,189,000 12,030,000 12,030,000 12,030,000 42,279,000
805,800
805,800
805,800
805,800
3,223,200
963,900
3,790,800
3,790,800
3,790,800 12,336,300
5,990,000
7,180,000 13,170,000
8,959,700 18,102,100 23,779,600 24,969,600 75,811,000
930,000
930,000
930,000
2,790,000
- 13,500,000 52,000,000 54,000,000 119,500,000
1,360,000
1,360,000
1,360,000
4,080,000
- 10,000,000 10,000,000
- 20,000,000
- 25,790,000 64,290,000 56,290,000 146,370,000
11,369,000 20,625,000 14,162,000 12,662,000 58,818,000
53,400
53,400
53,400
53,400
213,600
66,000
63,000
66,000
63,000
258,000
40,000
40,000
40,000
40,000
160,000
96,000
120,000
120,000
120,000
456,000
710,000
745,000
782,000
821,000
3,058,000
400,000
400,000
400,000
400,000
1,600,000
12,734,400 22,046,400 15,623,400 14,159,400 64,563,600
56,059,600 101,047,500 140,053,400 127,655,000 424,815,500

งบประมาณ (บาท)

62
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

1,320,000
21,498,300
559,000
235,000

20,616,200
559,000
235,000

4,255,400

11,534,800

4,388,100

1,247,900

11,527,300

3,585,600

แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและ
3
3
742,400
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด
2
2
105,000
รวมยุทธศาสตรที่ 1
14
43
20,348,800
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใต
2
3
449,200
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน 2.2 จัดทําแผนชุมชนเพื่อการบริหาร
2
3
235,000
จัดการชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง

10,497,300

4,758,700

พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

4,255,400

7

11

3

3

20

3

โครงการ โครงการ/
หลัก
กิจกรรม

4,245,400

แผนงาน 1.3 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
นอกภาคการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคม
แผนงาน 1.2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ภาคการเกษตรบนฐานความรู

ยุทธศาสตร/แผนงาน

235,000

559,000

19,658,300

1,320,000

4,255,400

11,534,800

2,548,100

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

940,000 สวพส.
กรมการพัฒนาชุมชน

2,126,200 สวพส.

105,000 สวพส.
82,121,600

15,280,500 สวพส.
กรมปศุสัตว
กรมสงเสริมการเกษตร
45,094,200 สวพส.
กรมปศุสัตว
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมประมง
กรมการขาว
17,011,600 สวพส.
กรมปศุสัตว
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมการพัฒนาชุมชน
4,630,300 สวพส.

รวม (บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงาน

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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รวมยุทธศาสตรที่ 2

แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผูนําเกษตรกร
และยุวเกษตรกร
แผนงาน 2.4 สงเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
แผนงาน 2.5 เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน
อาสาสมัครเครือขายชุมชน
และสรางกระบวนการรณรงค
เพื่อนําไปสูการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่
แผนงาน 2.6 การบําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูเสพยาเสพติดและสงเสริมอาชีพ
แกผูผานการบําบัดที่ไมไปเสพซํ้า
แผนงาน 2.7 สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ
แผนงาน 2.8 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
และเขาถึงสวัสดิการของรัฐ

ยุทธศาสตร/แผนงาน

4
7

1
2

41

4

3

16

2
13

1
3

โครงการ โครงการ/
หลัก
กิจกรรม
2
5

14,016,700

3,465,000

275,000

4,709,300

193,200
4,258,000

พ.ศ. 2562
432,000

14,492,800

3,517,500

275,000

4,709,300

207,000
4,393,000

14,862,100

3,573,000

275,000

4,709,300

220,800
4,693,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
597,000
597,000

12,577,700

3,631,500

275,000

2,352,600

234,600
4,693,000

พ.ศ. 2565
597,000

หนวยงาน

14,187,000 กรมการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
55,949,300

1,100,000 สวพส.

16,480,500 ป.ป.ส.
กรมการแพทย

855,600 กรมสงเสริมสหกรณ
18,037,000 ป.ป.ส.
กรมการแพทย
กรมการพัฒนาชุมชน

2,223,000 สวพส.

รวม (บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

12,182,000

6,033,000

1
5

3

-

0

25,790,000

330,000

-

1

25,460,000

8,959,700

รวมยุทธศาสตรที่ 3
12
32
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ
แผนงาน 4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
2
4
และเหมาะสมตอการดํารงชีพ

แผนงาน 4.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สนับสนุนการผลิตและการตลาด
รวมยุทธศาสตรที่ 4

18,102,100

1,868,700

4,662,600

1,257,500

1,058,000

พ.ศ. 2562

64,290,000

330,000

63,960,000

23,779,600

7,297,600

15,482,000

1,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

15

แผนงาน 3.3 อนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
7

โครงการ โครงการ/
หลัก
กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 3.1 จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน
2
4
อยางมีสวนรวม
แผนงาน 3.2 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดิน
3
13
และนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน
หนวยงาน

145,380,000 กรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
กรมชลประทาน
สวพส.
990,000 สวพส.

4,315,500 สวพส.
กรมพัฒนาที่ดิน
49,179,000 สวพส.
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
กรมปาไม
22,316,500 สวพส.
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
กรมปาไม
กรมประมง
75,811,000

รวม (บาท)

56,290,000 146,370,000

330,000

55,960,000

24,969,600

8,487,600

15,482,000

1,000,000

พ.ศ. 2565

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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แผนงาน 5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการฐานขอมูล
รวมยุทธศาสตรที่ 5
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3
11
132

2
5
50

โครงการ โครงการ/
หลัก
กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและ
3
8
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร/แผนงาน
12,668,400

14,096,400

พ.ศ. 2565

รวม (บาท)

หนวยงาน

64,305,600 สวพส.
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
กรมปศุสัตว
กรมสงเสริมการเกษตร
66,000
63,000
66,000
63,000
258,000 สวพส.
กรมการพัฒนาชุมชน
12,734,400 22,046,400 15,623,400 14,159,400 64,563,600
56,059,600 101,047,500 140,053,400 127,655,000 424,815,500

21,983,400

พ.ศ. 2562
15,557,400

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ

1. รายละเอียดงบประมาณแผนปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
1. โครงการวิจัย/ทดสอบและปรับใชเทคโนโลยีการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับชุมชน
1.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในชุมชนที่มีฐานการปลูกฝน
1.2 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง
เพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
1.3 โครงการศึกษาคุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ
กาแฟอราบิกาโครงการหลวงและโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1.4 โครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกกระเทียม
ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดตนแบบผลิตภัณฑ
จากการวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนระดับชุมชน
และเชิงพาณิชย
1.6 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมบนฐานทุน
ทองถิ่นในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน
1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบชุมชนดานการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,000,000
120,000
500,000
600,000
1,000,000
43,000

3 พื้นที่
2 พื้นที่
3 พื้นที่
1 พื้นที่
1 พื้นที่

4,758,700

พ.ศ. 2562

1 โครงการ
1 โครงการ

เปาหมาย
(หนวยนับ)

-

-

-

-

-

1,500,000
-

3,585,600

-

-

-

-

-

1,200,000
-

4,388,100

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

-

-

-

-

-

-

2,548,100

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

43,000 สวพส.

1,000,000 สวพส.

600,000 สวพส.

500,000 สวพส.

120,000 สวพส.

3,700,000 สวพส.
- สวพส.

15,280,500

รวม
(บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร : 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพและการตลาด
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

เปาหมาย
(หนวยนับ)

2. โครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารชุมชนและสมุนไพรทองถิ่น
2.1 การสํารวจแบบเรงดวนในพื้นที่ ประชุมรวมกับ
9 พื้นที่ชุมชน
ประชาชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
การใชประโยชนจากพืชอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร
ทองถิ่น
2.2 การศึกษารูปแบบการปลูกและการขยายพันธุพ ชื อาหาร 5 ชนิดพันธุ
ชุมชนและพืชสมุนไพรทองถิ่น
5 ชนิดพันธุ
2.3 การศึกษาการแปรรูปและการใชประโยชนพืชอาหาร
ชุมชนและพืชสมุนไพรทองถิ่น
2.4 บริหารงานและอํานวยการ
1 กิจกรรม
3. โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงในการพัฒนา
อาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน
3.1 ฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว
(1) การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง
6 เรื่อง/
5,920 คน/
11 พื้นที่
(2) การเลี้ยงและผลิตสัตวบนพื้นที่สูง
1 เรื่อง/
11 พื้นที่/
990 คน
2 เรื่อง/
(3) ดานอาชีพนอกภาคการเกษตร
780 คน
3.2 จัดทําแปลงเรียนรู
(1) ดานการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช
15 แปลง/
และเลี้ยงสัตว
11 พื้นที่
(2) จัดทําแปลงเรียนรูในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-

-

240,000
32,000
72,000
550,000

-

-

240,000
32,000
72,100
330,000

พ.ศ. 2562

550,000

72,000

32,000

240,000

180,000

370,000

640,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

-

-

550,000

72,000

32,000

240,000

180,000

370,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

1,980,000 สวพส.

288,100 สวพส.

128,000 สวพส.

960,000 สวพส.

360,000 กรมปาไม

370,000 กรมปาไม

370,000 กรมปาไม

640,000 กรมปาไม

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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(3) สงเสริมไมผล (เชน มะมวง/อโวคาโด/พลับ/พี้ช/
องุน/เสาวรส เปนตน)
(4) สงเสริมกาแฟอราบิกา
(5) สงเสริมการปลูกไมผลไมยืนตนเมืองหนาว

3.5 การจัดทําจุดเผยแพรองคความรูจากโครงการหลวง
และจากผลงานวิจัย ในระดับชุมชน
4. โครงการผลิตสื่อองคความรู/อบรมถายทอดองคความรู
4.1 การฝกอบรมถายทอดองคความรูเทคโนโลยีสเู กษตรกร
(1) เกษตรกร
(2) อาสาปศุสัตวโครงการตามพระราชดําริ (อสร.)
แผนงาน 1.2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตร
บนฐานความรู
1. โครงการสงเสริมการปลูกพืชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางรายไดแกครัวเรือน
1.1 โครงการสงเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสม
กับพื้นที่
(1) สงเสริมพืชไร (ถั่ว)
(2) สงเสริมพืชผัก (พืชผักในและนอกโรงเรือน)

3.3 ถายทอดความรูเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกตอง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3.4 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง และสนับสนุนแปลงเรียนรู
ของเกษตรกร

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,225,000
1,700,000
240,000

2,040 ไร
60 ไร

170,000
220,000

6,600
5,000
10,497,300

-

660,000

พ.ศ. 2562
150,000

300 ไร
240 ไร/
54 โรงเรือน
1,923 ไร

66 ราย
5 ราย

66 แปลง/
66 คน/
11 พื้นที่
118 กลุมบาน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)
600 ราย

1,700,000
440,000

1,625,000

170,000
320,000

6,600
5,000
11,527,300

340,000

660,000

1,700,000
440,000

1,625,000

170,000
320,000

6,600
7,500
11,534,800

250,000

660,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
180,000
180,000

1,700,000
440,000

1,625,000

170,000
320,000

6,600
7,500
11,534,800

250,000

660,000

พ.ศ. 2565
180,000

6,800,000 สวพส.
1,560,000 กรมสงเสริม
การเกษตร

6,100,000 สวพส.

680,000 สวพส.
1,180,000 สวพส.

26,400 กรมปศุสัตว
25,000 กรมปศุสัตว
45,094,200

840,000 สวพส.

รวม
หนวยงาน
(บาท)
690,000 กรมสงเสริม
การเกษตร
2,640,000 สวพส.
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(6) สงเสริมการปลูกไมผลไมยืนตน (กาแฟอราบิกา
มะมวง)
2. โครงการสงเสริมระบบการเลี้ยงสัตว สุขาภิบาลสัตว
และประมงใหเปนแหลงอาหารและสรางรายไดแกชุมชน
2.1 โครงการสรางฟารมสาธิต
(1) ฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร
(2) ฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตวปก
2.2 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว
(1) สงเสริมการเลี้ยงสุกร
(2) สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก
2.3 โครงการสนับสนุนพันธุสัตว
(1) สนับสนุนพันธุสุกร
2.4 โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตวตามศักยภาพของพื้นที่
(1) สนับสนุนแรธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ โคเนื้อ
2.5 โครงการสงเสริมการเลีย้ ง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ
(1) สุกร
(2) ไก
(3) โค
(4) กระบือ
(5) กบ
(6) ปลา
2.6 โครงการสงเสริมกลุมอาสาพัฒนาปศุสัตว
ในการใหบริการดานปศุสัตวในพื้นที่ และสงเสริม
กองทุนยาสัตวในพื้นที่

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

220,000
55,000

10,800
4,500
120,000

55,000

2 ราย
15 ราย
33 กลุม/
11 พื้นที่

22 กลุม/
11 พื้นที่
33 กลุม/
11 พื้นที่

120,000

4,500

10,800

108,000
10,400

108,000
10,400

20 ราย
4 ราย

58,200
10,400

58,200
10,400

พ.ศ. 2562
420,000

55,000

220,000

120,000

12,000

10,800

108,000
10,400

58,200
10,400

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
420,000
420,000

3 แหง
2 แหง

เปาหมาย
(หนวยนับ)
11 ราย/11 ไร

55,000

220,000

120,000

12,000

10,800

108,000
10,400

58,200
10,400

พ.ศ. 2565
420,000

220,000 สวพส.

660,000 สวพส.

480,000 สวพส.

33,000 กรมปศุสัตว

43,200 กรมปศุสัตว

432,000 กรมปศุสัตว
41,600 กรมปศุสัตว

232,800 กรมปศุสัตว
41,600 กรมปศุสัตว

รวม
หนวยงาน
(บาท)
1,680,000 กรมวิชาการเกษตร

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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2.8 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
3. โครงการเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูก
เพิ่มผลผลิตขาวใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
3.1 โครงการสงเสริมการปลูกและเพิม่ ผลผลิตพืชอาหารหลัก
บนฐานความรู
(1) สงเสริมการปลูกขาว (ขาวไร/ขาวนาดํา)
(2) สงเสริมการปลูกพืชอาหารทองถิ่น (พืชผัก/
พืชอาหารทองถิ่น)
3.2 โครงการสงเสริมการผลิตขาวเพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหาร
(1) วิเคราะหและทบทวนขอมูลพืน้ ทีโ่ ครงการ 10 แหง
(2) จัดทําแปลงเรียนรู/สาธิตพันธุขาวและการผลิตขาว
บนพื้นที่สูง 41 ไร/ป
(3) จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตขาวสาลี 4 ไร/ป
(4) จัดทําแปลงทดสอบพันธุขาวนาที่สูง 2 ไร/ป
(5) จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวแบบเกษตรกร
มีสวนรวม/เมล็ดพันธุสํารอง 24 ไร/ป
(6) จัดทําแปลงขยายผลการเพิ่มผลผลิตขาว
บนพื้นที่สูง 190 ไร/ป
(7) ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว ติดตามใหคาํ แนะนํา
และขยายผล 760 ราย/ป
(8) จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน

2.7 โครงการผลิตอาหารสัตวจากวัสดุทองถิ่น

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

112,800
869,000
144,000
60,000
810,000

575,000
-

112,800
869,000
144,000
60,000
810,000
1,045,000
624,200
1,620,000

1,950 ไร
22 ไร

10 พื้นที่
164 ไร
16 ไร
8 ไร
96 ไร
760 ไร
3,040 ราย
9 คน 4 ป

1,620,000

624,200

1,045,000

575,000
110,000

230,000

230,000

พ.ศ. 2562
55,000

1,620,000

624,200

1,045,000

144,000
60,000
810,000

112,800
869,000

575,000
110,000

230,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
55,000
55,000

เปาหมาย
(หนวยนับ)
33 กลุม/
11 พื้นที่
180 ราย

1,620,000

624,200

1,045,000

144,000
60,000
810,000

112,800
869,000

575,000
110,000

230,000

พ.ศ. 2565
55,000

6,480,000 กรมการขาว

2,496,800 กรมการขาว

4,180,000 กรมการขาว

576,000 กรมการขาว
240,000 กรมการขาว
3,240,000 กรมการขาว

451,200 กรมการขาว
3,476,000 กรมการขาว

2,300,000 สวพส.
330,000 สวพส.

920,000 กรมประมง

รวม
หนวยงาน
(บาท)
220,000 สวพส.

74
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
1.1 สงเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช/สัตว
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (GAP, Organic)
5 ชนิด/
11 พื้นที่

3,457,400

3,457,400

465,000

420,700

1,247,900

400,000

400,000

742,400

200,000

200,000

40,000
88,000

30,000

3 กลุม

70,000

470,000

1,320,000

3,457,400

400,000

200,000

88,000

40,000

70,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
4,255,400
4,255,400

88,000

70,000

พ.ศ. 2562
4,245,400

11 กลุม/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

11 กลุม/
2.2 สงเสริมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน เพื่อจําหนาย
11 พื้นที่
2.3 สงเสริมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการใหบริการ
2 กลุม/
ดานการทองเที่ยวในชุมชน
2 พื้นที่
2.4 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
2 ชุมชน
การทองเที่ยวโดยชุมชน
3. โครงการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
118 หมูบา น

แผนงาน 1.3 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพนอก
ภาคการเกษตร
1. โครงการสงเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ
และสรางรายไดแกครัวเรือน
1.1 สงเสริมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานงานหัตถกรรม
เพื่อการอนุรักษ สืบสาน และตอยอด
2. การถายทอดความรูการแปรรูปผลผลิตและอาชีพทางเลือก
นอกภาคการเกษตร
2.1 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

470,000

1,320,000

3,457,400

400,000

200,000

88,000

40,000

70,000

พ.ศ. 2565
4,255,400

หนวยงาน

1,825,700 สวพส.

13,829,600 กรมการพัฒนา
ชุมชน
4,630,300

1,600,000 กรมการทองเที่ยว

800,000 สวพส.

150,000 กรมสงเสริม
การเกษตร
352,000 สวพส.

280,000 สวพส.

รวม
(บาท)
17,011,600

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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(2) วันนัดพบผูผลิตและผูรับซื้อ เพื่อพัฒนาชองทาง
การตลาดและสรางเครือขายดานการตลาด
2. พัฒนาผลิตภัณฑสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2.1 สงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(OTOP, Homestay)
รวมยุทธศาสตรที่ 1

แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด
1. โครงการพัฒนาชองทางการตลาดและการสรางเครือขาย
การตลาด
1.1 โครงการสงเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิต
และการตลาดสินคาการเกษตรในพื้นที่
(1) สงเสริมการจัดทําแผนการผลิตและการตลาด

1.2 สงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑเพื่อทดแทน
สารเคมีทางการในการผลิตพืช
2. โครงการรณรงคการใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสม
2.1 สงเสริมความปลอดภัยผูผลิตและผูบริโภค
(1) การจัดกิจกรรมรณรงคดานการลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร
(2) การตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในกระแสเลือด
ของเกษตรกร

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20,616,200

20,348,800

11 พื้นที่

-

-

64,000

41,000

-

277,200

220,000

21,498,300

-

-

-

-

300,000

220,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
330,000
330,000

11 แผน/
11 พื้นที่
11 พื้นที่

105,000

277,400

3,960 คน/
6 ครั้ง/
11 พื้นที่

-

-

พ.ศ. 2562

11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)
22 กลุม/
11 พื้นที่

19,658,300

-

-

-

-

300,000

220,000

พ.ศ. 2565
330,000

82,121,600

- สวพส.

64,000 สวพส.

41,000 สวพส.

-

105,000

1,154,600 สวพส.

660,000 สวพส.

รวม
หนวยงาน
(บาท)
990,000 สวพส.
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
(หนวยนับ)
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการพัฒนาและสงเสริมความรูแกเกษตรกรภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1,320 คน
/11 พื้นที่
2. โครงการสงเสริมชุมชนพอเพียงตนแบบเพื่อแกปญหา
พื้นที่เฉพาะ
2.1 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนตนแบบ
22 กลุมบาน/
ดานการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
11 พื้นที่
2.2 โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
7 หมูบาน
การสรางสัมมาชีพชุมชน
แผนงาน 2.2 จัดทําแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
สูชุมชนพึ่งพาตนเอง
1. โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
1.1 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
33 แผน/
ระดับหมูบาน/กลุมบาน
11พื้นที่
1.2 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาชุมชน
11 กลุม/
เพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชน
11 พื้นที่
559,000

99,000

110,000
350,000
235,000
55,000
110,000

449,200

99,200

350,000
235,000
55,000
110,000

พ.ศ. 2562

110,000

55,000

235,000

350,000

110,000

99,000

559,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

110,000

55,000

235,000

350,000

110,000

99,000

559,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

440,000 สวพส.

220,000 สวพส.

1,400,000 กรมการพัฒนา
ชุมชน
940,000

330,000 สวพส.

396,200 สวพส.

2,126,200

รวม
(บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร : 2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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แผนงาน 2.4 สงเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
1. โครงการสรางความเขมแข็งของกลุมและสถาบันเกษตรกร
1.1 โครงการสงเสริมสหกรณในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

2. การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติ
อยางมีสวนรวม
2.1 โครงการบูรณาการแผนชุมชนสงเสริมสัมมาชีพชุมชน
(1) สนับสนุนการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบลสงเสริมสัมมาชีพชุมชน
แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผูน าํ เกษตรกรและยุวเกษตรกร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของผูนําชุมชนและเกษตรกรตัวอยาง
1.1 พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานการบริหารจัดการชุมชน
แบบพึ่งพาตนเอง
1.2 สงเสริมการรวมกลุมเพื่อการพึ่งพาตนเอง
และเขาถึงแหลงทุนภายนอก
1.3 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกร
เพื่อการพึ่งพาตนเอง
2. โครงการเสริมสรางศักยภาพของกลุมยุวเกษตรกร
2.1 สงเสริมกลุมยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา
เพื่อสรางอาชีพแกเยาวชนในพื้นที่
2.2 สงเสริมการพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สงู

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

27 กลุม/
11 พื้นที่
11 กลุม/
11 พื้นที่

118 บาน/
11 พื้นที่
11 กลุม/
11 พื้นที่
20 กลุม/
11 พื้นที่

18 แหง

เปาหมาย
(หนวยนับ)

207,000

110,000

193,200

189,000

189,000

133,000

55,000

133,000

110,000

597,000

432,000
110,000

70,000

70,000

พ.ศ. 2562

220,800

110,000

189,000

133,000

55,000

110,000

597,000

70,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

234,600

110,000

189,000

133,000

55,000

110,000

597,000

70,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

855,600

330,000 สวพส.

756,000 สวพส.

532,000 สวพส.

165,000 สวพส.

440,000 สวพส.

280,000 กรมการพัฒนา
ชุมชน
2,223,000

รวม
(บาท)
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1.2 โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายชุมชน
ในการเฝาระวังแกไขปญหายาเสพติด

(1) แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ
หลักการ และวิธีการสหกรณ และสงเสริมใหเกิด
การรวมกลุมและนํารูปแบบของการสหกรณ
ไปใชในการบริหารจัดการกลุม
(2) จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชน
เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและประยุกตใช
รูปแบบของการสหกรณในชุมชน (เปนการปลูกฝง
อุดมการณและวิธีการสหกรณโดยการประยุกต)
แผนงาน 2.5 เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน
อาสาสมัครเครือขายชุมชน และสราง
กระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสูการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชนอาสาสมัคร
เครือขายชุมชนและสรางกระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสู
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนรุนใหม
และอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

300,000

300,000

400,000

4,258,000

400,000

4,393,000

112,000

14 กิจกรรม

5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.
5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.

120,000

พ.ศ. 2562
81,200

300,000

400,000

4,693,000

128,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
87,000
92,800

เปาหมาย
(หนวยนับ)
42 ครั้ง

300,000

400,000

4,693,000

136,000

พ.ศ. 2565
98,600

1,200,000 เงินอุดหนุน
ปปส. ภ.5

1,600,000 เงินอุดหนุน
ปปส. ภ.5

18,037,000

496,000 กรมสงเสริม
สหกรณ

รวม
หนวยงาน
(บาท)
359,600 กรมสงเสริม
สหกรณ

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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1.5 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานชุมชน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(1) จัดเวทีชี้แจงทําความเขาใจหนวยงานภาคี
และแกนนําหมูบานชุมชน
(2) จัดเวทีพัฒนากลไกหมูบานชุมชน/ระบบขอมูล
และจัดทําแผนการแกปญหาของชุมชน
(3) สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดตามสภาพปญหา
(4) จัดเวทีติดตาม หนุนเสริมการทํางานของแกนนํา
หมูบานชุมชน
(5) จัดเวทีสรุปผลการดําเนินงานและบทเรียน
การแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
1.6 โครงการพัฒนาและเสริมสรางแกนนําเยาวชนบนพืน้ ทีส่ งู
(1) จัดเวทีพัฒนา ขยายเครือขาย แกนนําเยาวชน
บนพื้นที่สูง
(2) สนับสนุนกิจกรรมเชิงสรางสรรคใหแกเยาวชน
ตามสภาพปญหาและความตองการ

1.4 โครงการสรางเสริมความเขมแข็งกองทุนแมของแผนดิน
(1) การขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดิน

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
กลุมเสี่ยงวัยแรงงานเพื่อเฝาระวังและปองกัน
ปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

23,000
665,000

400,000

แกนนํา
หมูบ า นชุมชน
จํานวน
13 ม/ช.
ตําบลแมตนื่
อําเภอ
แมระมาด
จังหวัดตาก

แกนนํา
เยาวชน
พื้นที่สูง/
เยาวชน
กลุมเสี่ยง

พ.ศ. 2562
150,000

7 กองทุน

เปาหมาย
(หนวยนับ)
5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.

400,000

700,000

23,000

400,000

700,000

23,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
150,000
150,000

400,000

700,000

23,000

พ.ศ. 2565
150,000

1,600,000 งบปกติ ปปส. ภ.6

92,000 กรมการพัฒนา
ชุมชน
2,765,000 งบปกติ ปปส. ภ.6

รวม
หนวยงาน
(บาท)
600,000 เงินอุดหนุน
ปปส. ภ.5
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2.3 โครงการดานการขาวและปราบปรามยาเสพติด
(1) จัดชุดปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด
(2) จัดเวทีการขาวและสถานการณเพื่อปราบปราม
ผูคา/นายทุนฝน
(3) สนับสนุนคาตอบแทนชุดปฏิบัติการดานการขาว/
ปราบปราม
(4) สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารปดลอม ตรวจคน ขยายผล
ดําเนินการมาตรการทรัพยสิน
2.4 โครงการติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู
ยาเสพติดในหมูบานชุมชน
(1) สรางการรับรู ความเขาใจ ตามแนวคิด ผูเสพ
คือ ผูปวย
(2) สนับสนุนทุนประกอบอาชีพใหแกผผู า นการบําบัด
ฟนฟูยาเสพติดที่สามารถเลิกใชสารเสพติด
และสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมได

2.2 โครงการขาวและปราบปรามผูเกี่ยวของกับฝน
และยาเสพติดในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง

2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล การขาวสนับสนุน
การปฏิบัติงานแกปญหายาเสพติดในพื้นที่
2.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลผูคา นายทุน ผูปลูกฝน
และการคายาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูเสพผูติด
ในพื้นที่
ผูผานการ
บําบัดฟนฟูฯ
จํานวน 5 ราย

5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.
5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.
- ชุดปฏิบัติการ
ขาวและ
ปราบปรามฝน
ในพื้นที่
จํานวน 5 ชุด
- นักคา นายทุน
ในพื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

100,000

200,000

700,000

200,000

200,000

700,000

100,000

100,000

พ.ศ. 2562

300,000

700,000

200,000

100,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

300,000

700,000

200,000

100,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

900,000 งบปกติ ปปส. ภ.6

2,800,000 งบปกติ ปปส. ภ.6

800,000 ปปส. ภ.5

400,000 ปปส. ภ.5

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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3.3 โครงการอํานวยการและบริหารจัดการการแกปญหา
ในพื้นที่เฉพาะ

(2) สรุปบทเรียนการแกปญหาในพื้นที่

3.2 โครงการพัฒนาองคความรูและสรุปบทเรียน
การดําเนินงานปองกันแกไขปญหาฝนและยาเสพติด
ในพื้นที่เปาหมาย
(1) โครงการพัฒนาองคความรูและสรุปบทเรียน
การดําเนินงานปองกันแกไขปญหาฝน
และยาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย

(3) จัดเวทีเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะ

(2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอม
หนวยงานในพื้นที่

3. โครงการอํานวยการและบริหารจัดการการแกปญหาฝน
และยาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย
3.1 โครงการประชุมติดตามผลการดําเนินงานปองกันแกไข
ปญหาฝนและยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ
(1) โครงการประชุมติดตามผลการดําเนินงานปองกัน
แกไขปญหาฝนและยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.
หนวยงาน
ภาคี/จนท.
ปปส.ภ.7

5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.
จนท.หนวยงาน
ภาครัฐ/ภาค
ประชาสังคม
หนวยงานภาคี/
จนท.ปปส.ภ.6

เปาหมาย
(หนวยนับ)

800,000

300,000

120,000

พ.ศ. 2562

800,000

300,000

120,000

1,000,000

300,000

120,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

1,000,000

300,000

120,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

3,600,000 งบปกติ ปปส. ภ.6

1,200,000 เงินอุดหนุน
ปปส. ภ.5

480,000 งบปกติ ปปส. ภ.5

รวม
(บาท)
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(3) พัฒนาศักยภาพแกนนํา อาสาสมัคร
และภาคีเครือขายการดําเนินงานระดับตําบล
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงาน 7 พื้นที่
(5) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดําเนินงาน
ของพื้นที่
(6) นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน

แผนงาน 2.6 บําบัด รักษา ฟน ฟู สมรรถภาพผูเ สพยาเสพติด
และสงเสริมอาชีพแกผผู านการบําบัด
ที่ไมกลับไปเสพซํ้า
1. โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบําบัดและฟนฟู
ผูติดยาเสพติดอยางมีสวนรวมกับทุกภาคสวน
1.1 โครงการพัฒนาการกระบวนการบําบัดฟนฟู
ผูติดยาเสพติดโดยการมีสวนรวมของชุมชน
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดําเนินงาน
ของภาคีเครือขาย
(2) พัฒนาศักยภาพทีมแกนนําระดับอําเภอ 7 พื้นที่

(3) สรุปบทเรียนการแกปญหาในพื้นที่

(2) จัดเวทีเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะ

(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอม
หนวยงานในพื้นที่

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

720,300
279,000

720,300
279,000
500,000

7 ครั้ง

500,000

1,064,000

954,800

954,800
1,064,000

550,000

4,709,300

550,000

4,709,300

พ.ศ. 2562

500,000

279,000

720,300

1,064,000

954,800

550,000

4,709,300

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

100 คน
x 2 วัน
20 คน
x 2 วัน x 7 ครัง้
30 คน
x 2 วัน x 7 ครัง้
20 คน
x 2 วัน x 7 ครัง้
70 คน x 1วัน

1 โครงการ

เปาหมาย
(หนวยนับ)
จนท.หนวยงาน
ภาครัฐ/ภาค
ประชาสังคม
หนวยงานภาคี/
จนท.ปปส.ภ.6
หนวยงานภาคี/
จนท.ปปส.ภ.7

500,000

279,000

-

-

-

-

2,352,600

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

2,000,000 กรมการแพทย

1,116,000 กรมการแพทย

2,160,900 กรมการแพทย

3,192,000 กรมการแพทย

2,864,400 กรมการแพทย

1,650,000 กรมการแพทย

16,480,500

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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3. โครงการสงเสริมอาชีพ สนับสนุน และชวยเหลือดานอาชีพ
เพื่อสรางรายไดแกผูผานการบําบัดและครอบครัว
3.1 โครงการสงเสริมอาชีพ สนับสนุน และชวยเหลือ
ดานอาชีพเพื่อสรางรายไดแกผูผานการบําบัด
และครอบครัว

2. โครงการรณรงคเพื่อนําไปสูการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่
2.1 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธการแกไขปญหาฝน
และยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ
(1) โครงการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธการแกไขปญหาฝน
และยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ

(7) ประชุมวิชาการศักยภาพการบําบัดฟนฟูผูติดฝน
ในชุมชน
(8) การบริหารจัดการภายใน
1.2 โครงการพัฒนาระบบบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดฝนและยาเสพติดพรอมพัฒนาระบบการติดตาม
ชวยเหลือโดยประสานความรวมมือและบูรณาการ
หนวยงานภาคี
(1) ติดตามและบูรณาการระบบบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดฝนและยาเสพติด

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.

5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.

5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.
5 อําเภอ
1 จ.ชม.
1 อําเภอ
1 จ.มส.

เปาหมาย
(หนวยนับ)
150 คน
x 3 วัน

100,000

100,000

90,000

200,000

200,000

90,000

251,200

251,200

พ.ศ. 2562

100,000

90,000

200,000

251,200

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
-

100,000

90,000

200,000

251,200

พ.ศ. 2565
932,400

400,000 เงินอุดหนุน
ปปส. ภ.5

360,000 งบปกติ ปปส. ภ.5

800,000 งบปกติ ปปส. ภ.5

1,004,800 กรมการแพทย

รวม
หนวยงาน
(บาท)
932,400 กรมการแพทย
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1.1 การพัฒนาและสงเสริมความรูแกกลุมเปาหมายภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การอบรม สนับสนุน
วัสดุการเกษตร เปนตน)
1.2 สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงาน 2.8 พัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรและเขาถึง
สวัสดิการของรัฐ
1. โครงการพัฒนาสังคมดานสวัสดิการใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง

1.4 สนับสนุนกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด
(26 มิถุนายน)

1.3 สนับสนุนกิจกรรมหมูบานสะอาด

1.2 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษประเพณีชนเผา

แผนงาน 2.7 สรางจิตสํานึกดานการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม
และความมัน่ คงของชาติ
1. โครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึกดานความมั่นคงของชาติ
การอนุรักษประเพณีชนเผา และการพัฒนาสังคม
1.1 การจัดกิจกรรมสําคัญของชาติ เพื่อรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3,058 ราย

2 กิจกรรม/
2,640 คน/
11 พื้นที่
1 กิจกรรม/
1,320 คน/
11 พื้นที่
1 กิจกรรม/
1,320 คน/
11 พื้นที่
1 กิจกรรม/
1,320 คน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

1,065,000

3,465,000

55,000

1,117,500

3,517,500

55,000

55,000

55,000

55,000
55,000

110,000

110,000

พ.ศ. 2562
275,000

1,173,000

3,573,000

55,000

55,000

55,000

110,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
275,000
275,000

1,231,500

3,631,500

55,000

55,000

55,000

110,000

พ.ศ. 2565
275,000

หนวยงาน

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

4,587,000 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

14,187,000

220,000 สวพส.

220,000 สวพส.

220,000 สวพส.

440,000 สวพส.

รวม
(บาท)
1,100,000
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2. โครงการสงเสริมการพัฒนาคนสูการเรียนรูตลอดชีวิต
2.1 การสงเสริมการรูหนังสือ พูด อาน เขียนและ
สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวันได
2.2 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถ
พึง่ พาตนเอง มีอาชีพมีสว นรวมในการรักษาสิง่ แวดลอม
รวมยุทธศาสตรที่ 2

1.5 พัฒนาสังคมดานสวัสดิการ

1.3 สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรม
ชนเผาและความมั่นคงของชาติและการพัฒนาสังคม
1.4 สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

126 กลุม บาน/
4,500 คน
126 กลุม บาน/
37,500 คน

เปาหมาย
(หนวยนับ)

970,000
1,430,000
14,492,800

970,000
1,430,000
14,016,700

พ.ศ. 2562

14,862,100

1,430,000

970,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

12,577,700

1,430,000

970,000

พ.ศ. 2565

5,720,000 กศน.
55,949,300

หนวยงาน
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

3,880,000 กศน.

รวม
(บาท)
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ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
(หนวยนับ)
ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 3.1 จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินอยาง
มีสวนรวม
1. โครงการวางแผนการใชประโยชนจากที่ดิน
และการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวม
1.1 จัดทํารางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
9 หยอมบาน/
(สนับสนุนงบประมาณใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ)
3 พื้นที่
1.2 การจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินรายแปลง
42 หยอมบาน/
11 พื้นที่
และสงเสริมการปรับระบบการใชประโยชนพื้นที่
อยางเหมาะสมรวมกับหนวยปาไมในพื้นที่
1.3 สงเสริมการปรับระบบการใชประโยชนพื้นที่
150 คน/
อยางเหมาะสมรวมกับหนวยปาไมในพื้นที่
150 แปลง/
11 พื้นที่
2. โครงการจัดทําขอมูลและเขตการใชที่ดิน
2.1 จัดทําขอมูลกําหนดเขตที่ดินทํากินและวางแผน
10,500 ไร
การใชที่ดินเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
แผนงาน 3.2 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
1. โครงการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
1.1 การสํารวจออกแบบลวงหนาเพื่อจัดทําระบบ
6,130 ไร
อนุรักษดินและนํ้า
1.2 การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า
5,000 ไร
1,257,500

250,000
37,500
550,000

420,000
12,182,000
750,000
10,860,000

1,058,000

200,000
38,000
400,000

420,000
6,033,000
339,000
5,430,000

พ.ศ. 2562

10,860,000

750,000

15,482,000

420,000

550,000

30,000

-

1,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

10,860,000

750,000

15,482,000

420,000

550,000

30,000

-

1,000,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

38,010,000 กรมพัฒนาที่ดิน

2,589,000 กรมพัฒนาที่ดิน

49,179,000

1,680,000 กรมพัฒนาที่ดิน

2,050,000 สวพส.

135,500 สวพส.

450,000 สวพส.

4,315,500

รวม
(บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร : 3. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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3. โครงการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
3.1 สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน
3.2 สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ
3.3 สงเสริมการผลิตปุยหมักสูตรพระราชทานฯ
3.4 สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท)
3.5 พัฒนาเกษตรกรกลุมใชสารอินทรียชีวภาพลดการใช
สารเคมีทางการเกษตร (กลุมเดิม) ที่เขมแข็ง

2.5 เพาะชําหญาแฝก

2. โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดิน
และนํ้าตามแนวพระราชดําริ
2.1 การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
2.2 ปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่
ปาอนุรักษ
2.3 สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดินในพื้นที่ทําการเกษตร
และพื้นที่ลาดชัน
2.4 สงเสริมการจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก
ในระดับชุมชน

1.3 สนับสนุนการสรางฝายชะลอนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

55,000

990,000 กลา/
1,320คน/
11 พื้นที่
22 แปลง/
22 ไร/
11 พื้นที่
4,000,000
กลา
100 ไร
600 ไร
60 ไร
100 ไร
3 กลุม

66,000

พ.ศ. 2562
143,000

450,000 กลา
520,000 กลา

เปาหมาย
(หนวยนับ)
33 ลูก/1,320
คน/11 พื้นที่

-

110,000

110,000

-

3,300,000

55,000

264,000

55,000

264,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
143,000
143,000

-

3,300,000

110,000

55,000

264,000

พ.ศ. 2565
143,000

-

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

6,600,000 กรมปาไม

330,000 สวพส.

220,000 สวพส.

- กรมพัฒนาที่ดิน
858,000 กรมอุทยานฯ

รวม
หนวยงาน
(บาท)
572,000 สวพส.
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2.2 โครงการฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้า
(1) สงเสริมชุมชนปลูกพืชทองถิน่ เพือ่ ลดการทําลายปา
(2) จัดทําแนวกันไฟ
(3) เพาะชํากลาหวาย
(4) ฝายตนนํ้าแบบกลองเกเบี้ยนชนิดดินทราย
ผสมซีเมนต ขนาด 3 เมตร
(5) จัดทํากลาไมขนาดใหญ

แผนงาน 3.3 อนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
1. โครงการอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธารและการปรับปรุง
ระบบนิเวศตนนํ้าโดยกระบวนการมีสวนรวม
1.1 สนับสนุนการปลูกปาตนนํ้า เพื่ออนุรักษและฟนฟู
แหลงตนนํ้าตามแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
อยางเหมาะสม
1.2 กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแผนการอนุรักษ
และใชประโยชนพื้นที่ปาและการปลูกพืชอาหาร
รวมกับพืชทองถิ่นในพื้นที่ปาชุมชน
1.3 สนับสนุนการจัดทําแนวกันไฟปาเพื่อปองกันไฟปา
และแกปญหาหมอกควันตามแผนที่การใชประโยชน
ที่ดินอยางเหมาะสม
2. โครงการสงเสริมการปลูกปาชาวบานเพือ่ การใชสอยในครัวเรือน
2.1 โครงการสงเสริมการปลูกปาชาวบานเพื่อการใชสอย

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

261,000
436,900
-

300,000 กลา

55,000

55,000

55,000

พ.ศ. 2562
1,868,700

690,000 กลา
445 กิโลเมตร
450,000 กลา
75 แหง

165 แปลง/
165 ไร/
165 คน/
11 พื้นที่

330 ไร/
1,320 คน/
11 พื้นที่
11 แผน/
440 คน/
11 พื้นที่
330 กม./
1,320 คน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

760,000

580,000
616,800
750,000
620,000

55,000

55,000

55,000

55,000

760,000

580,000
616,800
750,000
620,000

55,000

55,000

55,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
4,662,600
7,297,600

760,000

580,000
616,800
750,000
620,000

55,000

55,000

55,000

พ.ศ. 2565
8,487,600

หนวยงาน

กรมอุทยานฯ
กรมอุทยานฯ
กรมอุทยานฯ
กรมอุทยานฯ
2,280,000 กรมอุทยานฯ

2,001,000
2,287,300
2,250,000
1,860,000

220,000 สวพส.

220,000 สวพส.

55,000 สวพส.

220,000 สวพส.

รวม
(บาท)
22,316,500

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

89

3. โครงการวิจัยและพัฒนาชนิดพันธุพืชอาหาร
และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนทองถิ่น
3.1 การสํารวจแบบเรงดวนในพื้นที่ ประชุมรวมกับ
หนวยงานทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อคัดเลือกชนิดและพื้นที่การศึกษา
3.2 การสํารวจชนิดพันธุพืชที่คัดเลือกในพื้นที่ (สถานะ
การกระจาย คุณคาการใชประโยชนศักยภาพในการ
พัฒนา รูปแบบการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
ความรูในทองถิ่นและความรูสมัยใหมในการจัดการ)
3.3 การพัฒนาแนวทางทางเทคนิคสําหรับพันธุที่เลือก
ในพื้นที่ (ตามขอมูลและขอมูลที่รวบรวม)
3.4 การสรางแปลงสาธิตปาตนแบบอยางมีสวนรวม
3.5 กิจกรรมบริหารงานและอํานวยการ
3.6 การอนุรักษและการใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ Food Bank
4. โครงการฟน ฟูและอนุรกั ษพนั ธุส ตั วนาํ้ จืดในแหลงนํา้ ธรรมชาติ
4.1 ผลิตพันธุสัตวนํ้าเพื่อปลอยในแหลงนํ้า
5. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการปาตนนํ้าลําธารโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
5.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ในพื้นที่ปาอนุรักษ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

-

805,800
200,000

9 ครั้ง

1 เรื่อง
90 ไร
1 กิจกรรม
1 โครงการ/
11 พื้นที่
3,750,000 ตัว
4 หมูบาน

พ.ศ. 2562

9 ครั้ง

เปาหมาย
(หนวยนับ)

200,000

805,800

-

-

-

-

200,000

805,800

300,000

-

930,000

640,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

-

200,000

805,800

600,000
300,000

270,000

1,610,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

กรมอุทยานฯ

800,000 กรมอุทยานฯ

3,223,200 กรมประมง

600,000 กรมปาไม
600,000 กรมปาไม
สวพส.

270,000 กรมปาไม

2,540,000 กรมปาไม

640,000 กรมปาไม

รวม
(บาท)
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6. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 สงเสริมการดําเนินงานกลุมเครือขายลุมนํ้า
เพื่อการอนุรักษพื้นที่
7. โครงการปกปองผืนปาและรวมพัฒนาปาไมใหยั่งยืน
7.1 หลักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม
(1) เครือขายราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)
รวมยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 รุน

11 เครือขาย/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

-

8,959,700

พ.ศ. 2562

18,102,100

110,000

820,000
23,779,600

110,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

1,100,000
24,969,600

110,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

1,920,000 กรมปาไม
75,811,000

330,000 สวพส.

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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6 บอ
3 ระบบ
9 แหง

- เจาะบอนํ้าบาดาล

- ระบบประปาบาดาล

- ซอมแซม/บํารุงรักษาบอนํา้ บาดาล และสวนควบ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
(หนวยนับ)
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ
แผนงาน 4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
และเหมาะสมตอการดํารงชีพ
1. โครงการเสริมสรางระบบการจัดการเพื่อการกระจายโอกาส
การใชนํ้าในชุมชน
1.1 โครงการกอสรางระบบกระจายนํ้า
1 โครงการ
(1) กอสรางระบบกระจายนํ้า สนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่เฉพาะ
1.2 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลสงเสริมการดําเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(1) พัฒนาแหลงนํ้าสําหรับกิจกรรมการเกษตรและ
ใชในการอุปโภคบริโภค
- ศึกษาสํารวจศักยภาพแหลงนํา้ บาดาลเฉพาะแหง
6 แหง
พ.ศ. 2562

50,000

-

-

-

300,000

530,000

480,000

10,000,000

-

-

25,460,000

-

300,000

530,000

480,000

50,000

10,000,000

63,960,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

300,000

530,000

480,000

50,000

-

55,960,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

150,000 กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล
1,440,000 กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล
1,590,000 กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล
900,000 กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล

20,000,000 กรมทรัพยากรนํ้า

145,380,000

รวม
(บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร : 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ
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(11) ฝายบานแมแพลม พรอมระบบสงนํ้า
และอาคารประกอบ
(12) ฝายบานบวกควาย พรอมระบบสงนํ้า
และอาคารประกอบ

(10) ฝายบานยองแหละพรอมระบบสงนํ้า

(9) ฝายบานแมระมีดหลวงพรอมระบบสงนํ้า

(3) ฝายผาสามเหลี่ยมพรอมระบบสงนํ้าและ
อาคารประกอบ
(4) ฝายบานปาเกี๊ยะใหมและบานนํ้ารู พรอมระบบ
สงนํ้าและอาคารประกอบ
(5) อาคารบังคับนํ้าหวยไรและอาคารบังคับนํ้าหวยผา
พรอมระบบสงนํ้า
(6) ฝายบานสันปาเกี๊ยะพรอมระบบสงนํ้าและ
อาคารประกอบ
(7) ฝายบานมูเซอหวยงูพรอมระบบสงนํ้าและ
อาคารประกอบ
(8) ฝายบานอูแจะพรอมระบบสงนํ้า

(2) ฝายบานรังบี้พรอมระบบสงนํ้า

1.3 โครงการสรางฝายพรอมระบบสงนํ้า
(1) ฝายหวยทีกะเย 2 พรอมระบบสงนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 แหง
(ผีปานเหนือ)
1 แหง
(แมระมีดหลวง)
1 แหง
(ผาแดง)
1 แหง
(ปาเกี๊ยะใหม)
1 แหง
(หวยหมี)
1 แหง
(ผาแดง)
1 แหง
(ปาเกี๊ยะใหม)
1 แหง
(หวยแหง)
1 แหง
(แมระมีดหลวง)
1 แหง
(ยองแหละ)
1 แหง
(แมอพลม)
1 แหง
(แมสะลา)

เปาหมาย
(หนวยนับ)
พ.ศ. 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000,000

4,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

4,500,000

10,500,000

11,500,000

13,000,000

8,500,000

4,000,000.00

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

15,500,000

9,500,000

9,000,000

9,000,000

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

15,500,000 กรมชลประทาน

9,500,000 กรมชลประทาน

9,000,000 กรมชลประทาน

9,000,000 กรมชลประทาน

4,500,000 กรมชลประทาน

10,500,000 กรมชลประทาน

11,500,000 กรมชลประทาน

13,000,000 กรมชลประทาน

8,500,000 กรมชลประทาน

4,000,000 กรมชลประทาน

9,000,000 กรมชลประทาน

4,500,000 กรมชลประทาน

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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รวมยุทธศาสตรที่ 4

2. โครงการจัดหาระบบนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.1 สนับสนุนระบบนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในชุมชน
แผนงาน 4.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุน
การผลิตและการตลาด
1. โครงการจัดหา/จัดทํา/ปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดเล็ก
และระบบกระจายนํ้าเพื่อสนับสนุนการผลิต
1.1 สนับสนุนการจัดหา/จัดทํา/ปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดเล็ก
และระบบกระจายนํ้าเพื่อสนับสนุนการผลิต

(13) ฝายบานหัวแมเมืองพรอมระบบสงนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

11 กลุมบาน/
11 จุด/
11 พื้นที่

118 กลุม บาน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)
1 แหง
(หัวแมเมือง)
พ.ศ. 2562

-

-

-

-

25,790,000

330,000

330,000

600,000.00

64,290,000

330,000

330,000

600,000.00

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
-

56,290,000

330,000

330,000

600,000.00

พ.ศ. 2565
11,000,000

146,370,000

990,000 สวพส.

990,000

1,800,000 สวพส.

รวม
หนวยงาน
(บาท)
11,000,000 กรมชลประทาน
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
1. โครงการการบริหารจัดการโครงการ
2. โครงการอํานวยการ การประชุมประสานงานและบูรณาการ
หนวยงานในระดับตางๆ
2.1 บริหารงานและอํานวยการ
2.2 การเสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
3.1 โครงการการติดตามและนิเทศงาน
(1) กิจกรรมการติดตามและนิเทศงานในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ
(2) กิจกรรมการประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ
3.2 ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
(1) ติดตามและประเมินผล
(2) พัฒนาความรูแ ละทักษะเจาหนาทีโ่ ครงการ
(3) การบริหารจัดการโครงการ
3.3 ติดตามและนิเทศงาน
3.4 ติดตามประเมินผลและรวมประชุมกับหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

53,400
40,000

745,000

710,000

53,400
40,000

9,500,000

899,000

10 ครั้ง
4 ครั้ง

120,000
400,000

96,000
400,000

5 หนวยงาน
118 (บาน)

11,125,000

21,983,400

10,470,000

12,668,400

พ.ศ. 2562

53,400
40,000

782,000

950,000

120,000
400,000

11,712,000

15,557,400

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

11 แหง

เปาหมาย
(หนวยนับ)

53,400
40,000

821,000

950,000

120,000
400,000

11,712,000

14,096,400

พ.ศ. 2565

หนวยงาน

213,600 กรมปศุสัตว
160,000 กรมสงเสริม
การเกษตร

3,058,000 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

12,299,000 สวพส.

456,000 กรมอุทยานฯ
1,600,000 กรมการปกครอง

45,019,000 สวพส.

64,305,600

รวม
(บาท)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามยุทธศาสตร : 5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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รวมยุทธศาสตรที่ 5

2.2 บริหารการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ า น (กชช.2ค)

3.5 โครงการประเมินผลการดําเนินงานภายใต
แผนปฏิบตั กิ ารฯ
แผนงาน 5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ฐานขอมูล
1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ
1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการ
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ นํามาใชวางแผน
การพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการ
2. โครงการบริหารการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
(จปฐ./กชช.2ค) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)
2.1 บริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.)

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,249
ครัวเรือน
118 หมูบาน

เปาหมาย
(หนวยนับ)
1 โครงการ
-

12,734,400

3,000

63,000

-

66,000

พ.ศ. 2562

22,046,400

63,000

63,000

15,623,400

3,000

63,000

66,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
1,500,000
-

14,159,400

63,000

63,000

พ.ศ. 2565

สวพส.

252,000 กรมการพัฒนา
ชุมชน
6,000 กรมการพัฒนา
ชุมชน
64,563,600

258,000

รวม
หนวยงาน
(บาท)
1,500,000 สวพส.

96
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

2. รายละเอียดงบประมาณแผนปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกตามหนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคม
1. โครงการวิจัย/ทดสอบและปรับใชเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
บนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับชุมชน
1.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในชุมชนที่มีฐานการปลูกฝน
1.2 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง
เพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
1.3 โครงการศึกษาคุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟอราบิกา
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1.4 โครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสม
สําหรับพื้นที่สูง
1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจัย
เพื่อนําไปสูการใชประโยชนระดับชุมชนและเชิงพาณิชย
1.6 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมบนฐานทุนทองถิ่นในชุมชน
ที่มีฐานจากการปลูกฝน
1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบชุมชนดานการอนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สงู

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,000,000
120,000
500,000
600,000
1,000,000
43,000

3 พื้นที่
2 พื้นที่
3 พื้นที่
1 พื้นที่
1 พื้นที่

พ.ศ. 2562

1 โครงการ
1 โครงการ

เปาหมาย
(หนวยนับ)

-

-

-

-

-

1,500,000
-

-

-

-

-

-

1,200,000
-

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

-

-

-

-

-

-

43,000

1,000,000

600,000

500,000

120,000

3,700,000

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

3.4 การจัดทําจุดเผยแพรองคความรูจากโครงการหลวง
และจากผลงานวิจัย ในระดับชุมชน

(2) จัดทําแปลงเรียนรูในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการ
3.3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง และสนับสนุนแปลงเรียนรูข องเกษตรกร

3.2 จัดทําแปลงเรียนรู
(1) ดานการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว

(3) ดานอาชีพนอกภาคการเกษตร

(2) การเลี้ยงและผลิตสัตวบนพื้นที่สูง

3. โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพ
ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน
3.1 ฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
(1) การปลูกและผลิตพืชบนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

66 แปลง/
66 คน/
11 พื้นที่
118
กลุมบาน/
11 พื้นที่

15 แปลง/
11 พื้นที่

6 เรื่อง/
5,920 คน/
11 พื้นที่
1 เรื่อง/
11 พื้นที่/
990 คน
2 เรื่อง/
780 คน

เปาหมาย
(หนวยนับ)

660,000

330,000

72,100

32,000

240,000

พ.ศ. 2562

340,000

660,000

550,000

72,000

32,000

240,000

250,000

660,000

550,000

72,000

32,000

240,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

250,000

660,000

550,000

72,000

32,000

240,000

พ.ศ. 2565

840,000

2,640,000

1,980,000

288,100

128,000

960,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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(3) สงเสริมไมผล (เชน มะมวง/อโวคาโด/พลับ/พี้ช/องุน เปนตน)
(4) สงเสริมกาแฟอราบิกา
2. โครงการสงเสริมระบบการเลี้ยงสัตว สุขาภิบาลสัตว และประมง
ใหเปนแหลงอาหารและสรางรายไดแกชุมชน
2.1 โครงการสงเสริมการเลี้ยง การสุขาภิบาล การผลิตพันธุ
(1) สุกร
(2) ไก
(3) โค
(4) กระบือ
(5) กบ
(6) ปลา
2.2 โครงการสงเสริมกลุมอาสาพัฒนาปศุสัตวในการใหบริการ
ดานปศุสัตวในพื้นที่ และสงเสริมกองทุนยาสัตวในพื้นที่
2.3 โครงการผลิตอาหารสัตวจากวัสดุทองถิ่น

แผนงาน 1.2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู
1. โครงการสงเสริมการปลูกพืชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อสรางรายได
แกครัวเรือน
1.1 โครงการสงเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่
(1) สงเสริมพืชไร (ถั่ว)
(2) สงเสริมพืชผัก (พืชผักในและนอกโรงเรือน)

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

220,000
55,000
55,000

55,000
55,000

22 กลุม/
11 พื้นที่
33 กลุม/
11 พื้นที่
33 กลุม/
11 พื้นที่

120,000

1,625,000
1,700,000

1,225,000
1,700,000

120,000

170,000
320,000

170,000
220,000

พ.ศ. 2562

55,000

55,000

220,000

120,000

1,625,000
1,700,000

170,000
320,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

33 กลุม/
11 พื้นที่

300 ไร
240 ไร/
54 โรงเรือน
1,923 ไร
2,040 ไร

เปาหมาย
(หนวยนับ)

55,000

55,000

220,000

120,000

1,625,000
1,700,000

170,000
320,000

พ.ศ. 2565

220,000

220,000

660,000

480,000

6,100,000
6,800,000

680,000
1,180,000

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

3. โครงการเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตขาว
ใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
3.1 โครงการสงเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก
บนฐานความรู
(1) สงเสริมการปลูกขาว (ขาวไร/ขาวนาดํา)
(2) สงเสริมการปลูกพืชอาหารทองถิ่น (พืชผัก/พืชอาหารทองถิ่น)
แผนงาน 1.3 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
1. โครงการสงเสริมงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษและสรางรายได
แกครัวเรือน
1.1 สงเสริมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานงานหัตถกรรม
เพื่อการอนุรักษ สืบสาน และตอยอด
2. การถายทอดความรูการแปรรูปผลผลิตและอาชีพทางเลือก
นอกภาคการเกษตร
2.1 สงเสริมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน เพื่อจําหนาย
2.2 สงเสริมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการใหบริการดานการทองเที่ยว
ในชุมชน
แผนงาน 1.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
1.1 สงเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช/สัตว ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (GAP, Organic)
1.2 สงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑเพื่อทดแทนสารเคมี
ทางการในการผลิตพืช

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

465,000

200,000

200,000

5 ชนิด/
11 พื้นที่
22 กลุม/
11 พื้นที่

88,000

88,000

11 กลุม/
11 พื้นที่
2 กลุม/
2 พื้นที่

470,000
330,000

330,000

200,000

88,000

70,000

575,000
110,000

420,700

70,000

70,000

11 กลุม/
11 พื้นที่

575,000
110,000

575,000
-

พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

1,950 ไร
22 ไร

เปาหมาย
(หนวยนับ)

330,000

470,000

200,000

88,000

70,000

575,000
110,000

พ.ศ. 2565

990,000

1,825,700

800,000

352,000

280,000

2,300,000
330,000

รวม
(บาท)
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11 แผน/
11 พื้นที่
11 พื้นที่

11 พื้นที่
3,960 คน/
6 ครั้ง/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

(2) วันนัดพบผูผลิตและผูรับซื้อ เพื่อพัฒนาชองทางการตลาด
และสรางเครือขายดานการตลาด
2. พัฒนาผลิตภัณฑสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2.1 สงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP, Homestay)
11 พื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. โครงการพัฒนาและสงเสริมความรูแกเกษตรกรภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1,320 คน/
11 พื้นที่

แผนงาน 1.5 การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด
1. โครงการพัฒนาชองทางการตลาดและการสรางเครือขายการตลาด
1.1 โครงการสงเสริมการเชื่อมโยงระบบการผลิต
และการตลาดสินคาการเกษตรในพื้นที่
(1) สงเสริมการจัดทําแผนการผลิตและการตลาด

2. โครงการรณรงคการใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสม
2.1 สงเสริมความปลอดภัยผูผลิตและผูบริโภค
(1) การจัดกิจกรรมรณรงคดา นการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
(2) การตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในกระแสเลือดของเกษตรกร

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

41,000

-

660,000
1,154,600

396,200

99,000

220,000
300,000

99,200

99,000

220,000
300,000

64,000

99,000

220,000
277,200

พ.ศ. 2565

รวม
(บาท)

64,000

41,000

277,400

พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

102
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

2. โครงการสงเสริมชุมชนพอเพียงตนแบบเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
2.1 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนตนแบบดานการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน 2.2 จัดทําแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนสูชุมชน
พึ่งพาตนเอง
1. โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
1.1 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนระดับหมูบาน/
กลุมบาน
1.2 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาชุมชนเพื่อการขับเคลื่อน
แผนชุมชน
แผนงาน 2.3 พัฒนาศักยภาพผูนําเกษตรกรและยุวเกษตรกร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาของผูนําชุมชน
และเกษตรกรตัวอยาง
1.1 พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานการบริหารจัดการชุมชน
แบบพึ่งพาตนเอง
1.2 สงเสริมการรวมกลุมเพื่อการพึ่งพาตนเองและเขาถึงแหลงทุน
ภายนอก
1.3 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกร
เพื่อการพึ่งพาตนเอง
2. โครงการเสริมสรางศักยภาพของกลุมยุวเกษตรกร
2.1 สงเสริมกลุมยุวเกษตรกรในและนอกสถานศึกษา เพื่อสรางอาชีพ
แกเยาวชนในพื้นที่
2.2 สงเสริมการพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

27 กลุม/
11 พื้นที่
11 กลุม/
11 พื้นที่

189,000
110,000

-

133,000

110,000

189,000

133,000

55,000

55,000

189,000

133,000

110,000

110,000

55,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

55,000

55,000

33 แผน/
11 พื้นที่
11 กลุม/
11 พื้นที่

118 บาน/
11 พื้นที่
11 กลุม/
11 พื้นที่
20 กลุม/
11 พื้นที่

110,000

พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

22 กลุม บาน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

110,000

189,000

133,000

55,000

110,000

110,000

55,000

110,000

พ.ศ. 2565

330,000

756,000

532,000

165,000

440,000

440,000

220,000

330,000

รวม
(บาท)
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1.2 การจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินรายแปลงและสงเสริม
การปรับระบบการใชประโยชนพื้นที่อยางเหมาะสมรวมกับ
หนวยปาไมในพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 3.1 จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินอยางมีสวนรวม
1. โครงการวางแผนการใชประโยชนจากที่ดินและการบริหารจัดการ
โดยกระบวนการมีสวนรวม
1.1 จัดทํารางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
(สนับสนุนงบประมาณใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ)

1.4 สนับสนุนกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน)

1.3 สนับสนุนกิจกรรมหมูบานสะอาด

1.2 การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษประเพณีชนเผา

แผนงาน 2.4 สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรม
และความมั่นคงของชาติ
1. โครงการสงเสริมการสรางจิตสํานึกดานความมั่นคงของชาติ
การอนุรักษประเพณีชนเผา และการพัฒนาสังคม
1.1 การจัดกิจกรรมสําคัญของชาติ เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบรมราชวงศ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 หยอม
บาน/
3 พื้นที่
42 หยอม
บาน/
11 พื้นที่

2 กิจกรรม/
2,640 คน/
11 พื้นที่
1 กิจกรรม/
1,320 คน/
11 พื้นที่
1 กิจกรรม/
1,320 คน/
11 พื้นที่
1 กิจกรรม/
1,320 คน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

38,000

200,000

37,500

250,000

55,000

55,000

55,000
55,000

55,000

110,000

55,000

110,000

พ.ศ. 2562

30,000

55,000

55,000

55,000

110,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

30,000

55,000

55,000

55,000

110,000

พ.ศ. 2565

135,500

450,000

220,000

220,000

220,000

440,000

รวม
(บาท)
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แผนงาน 3.3 อนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
1. โครงการอนุรกั ษ ฟน ฟูปา ตนนํา้ ลําธารและการปรับปรุงระบบนิเวศตนนํา้
โดยกระบวนการมีสวนรวม
1.1 สนับสนุนการปลูกปาตนนํ้า เพื่ออนุรักษและฟนฟูแหลงตนนํ้า
ตามแผนที่การใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม

2.2 สงเสริมการจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝกในระดับชุมชน

2. โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
ตามแนวพระราชดําริ
2.1 สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาดินในพื้นที่ทําการเกษตรและพื้นที่ลาดชัน

แผนงาน 3.2 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
1. โครงการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
1.1 สนับสนุนการสรางฝายชะลอนํ้า

1.3 สงเสริมการปรับระบบการใชประโยชนพื้นที่อยางเหมาะสมรวมกับ
หนวยปาไมในพื้นที่

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

330 ไร/
1,320 คน/
11 พื้นที่

990,000
กลา/
1,320 คน/
11 พื้นที่
22 แปลง/
22 ไร/
11 พื้นที่

33 ลูก/
1,320 คน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)
150 คน/
150 แปลง/
11 พื้นที่

55,000

55,000

143,000

พ.ศ. 2562
400,000

55,000

110,000

55,000

143,000

55,000

110,000

55,000

143,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
550,000
550,000

55,000

110,000

55,000

143,000

พ.ศ. 2565
550,000

220,000

330,000

220,000

572,000

รวม
(บาท)
2,050,000
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ
แผนงาน 4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสม
ตอการดํารงชีพ
1. โครงการจัดหาระบบนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
1.1 สนับสนุนระบบนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชน

3. โครงการวิจัยและพัฒนาชนิดพันธุพืชอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนทองถิ่น
3.1 การอนุรักษและการใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ Food Bank
4. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 สงเสริมการดําเนินงานกลุมเครือขายลุมนํ้า เพื่อการอนุรักษพื้นที่

2. โครงการสงเสริมการปลูกปาชาวบานเพื่อการใชสอยในครัวเรือน
2.1 โครงการสงเสริมการปลูกปาชาวบานเพื่อการใชสอย

1.3 สนับสนุนการจัดทําแนวกันไฟปาเพื่อปองกันไฟปาและแกปญหา
หมอกควันตามแผนที่การใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม

1.2 กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแผนการอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ปา
และการปลูกพืชอาหารรวมกับพืชทองถิ่นในพื้นที่ปาชุมชน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

118
กลุมบาน/
11 พื้นที่

11 เครือขาย/
11 พื้นที่

1 โครงการ/
11 พื้นที่

165 แปลง/
165 ไร/
165 คน/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)
11 แผน/
440 คน/
11 พื้นที่
330 กม./
1,320 คน/
11 พื้นที่
55,000

55,000

พ.ศ. 2562

600,000.00

110,000

55,000

55,000

600,000.00

110,000

55,000

55,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
55,000

600,000.00

110,000

55,000

55,000

พ.ศ. 2565

1,800,000

330,000

220,000

220,000

รวม
(บาท)
55,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. โครงการการบริหารจัดการโครงการ
2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
2.1 โครงการการติดตามและนิเทศงาน
(1) กิจกรรมการติดตามและนิเทศงานในพื้นที่โครงการฯ
(2) กิจกรรมการประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ
2.2 โครงการประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการฯ
แผนงาน 5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล
1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนํามาใชวางแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการ
รวมงบประมาณ

แผนงาน 4.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการผลิต
และการตลาด
1. โครงการจัดหา/จัดทํา/ปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดเล็กและระบบกระจายนํ้า
เพื่อสนับสนุนการผลิต
1.1 สนับสนุนการจัดหา/จัดทํา/ปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดเล็ก
และระบบกระจายนํ้าเพื่อสนับสนุนการผลิต

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ

11 แหง

11 กลุม บาน/
11 จุด/
11 พื้นที่

เปาหมาย
(หนวยนับ)

-

34,226,400

23,263,700

9,500,000

899,000

-

11,125,000

330,000

10,470,000

พ.ศ. 2562

27,133,000

1,500,000

950,000

11,712,000

330,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

24,433,000

-

950,000

11,712,000

330,000

พ.ศ. 2565

109,056,100

1,500,000

12,299,000

45,019,000

990,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู
1. โครงการสงเสริมการปลูกพืชที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อสรางรายได
แกครัวเรือน
1.1 โครงการสงเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่
(1) สงเสริมการปลูกไมผลไมยืนตน (กาแฟอราบิกา มะมวง)
1) การปลูกมะมวง พื้นที่บานหวยโปงพัฒนา จ.เชียงใหม
2) การปลูกกาแฟอราบิกา พื้นที่บานผาแดง จ.เชียงใหม
3) การปลูกมะมวง พื้นที่บานปาเกี๊ยใหม จ.เชียงใหม
4) การปลูกกาแฟอราบิกา พื้นที่บานแมเหมืองหลวง
จ.แมฮองสอน
5) การปลูกมะมวง พื้นที่บานฟาสวย จ.เชียงใหม
6) การปลูกกาแฟอราบิกา พื้นที่บานหวยแหง จ.เชียงใหม
7) การปลูกกาแฟอราบิกา พื้นที่บานแมแฮหลวง จ.เชียงใหม
8) การปลูกกาแฟอราบิกา บานขุนตื่นนอย จ.เชียงใหม
9) การปลูกกาแฟอราบิกา บานแมระมีด จ.เชียงใหม
10) การปลูกกาแฟอราบิกา บานผีปานเหนือน จ.เชียงใหม
11) การปลูกกาแฟอราบิกา บานหวยนํ้าเย็น จ.ตาก
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร

1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร
1 ราย/1 ไร

เปาหมาย
(หนวยนับ)

420,000

420,000

พ.ศ. 2562

420,000

420,000

420,000

420,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

420,000

420,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 2. กรมวิชาการเกษตร

1,680,000

1,680,000

รวม
(บาท)
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รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู
โครงการสงเสริมระบบเลี้ยงสัตว สุขาภิบาลสัตว และประมงเพื่อสรางรายได
ในครัวเรือนและการผลิตอาหารสัตว
กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 3.4 ฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชน และพืชทองถิ่นของชุมชน
โครงการฟนฟูและอนุรักษพันธุสัตวนํ้าจืดในแหลงนํ้าธรรมชาติ
กิจกรรม ผลิตพันธุสัตวนํ้าเพื่อปลอยในแหลงนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

805,800

3,750,000
ตัว
1,035,800

230,000

พ.ศ. 2562

180 ราย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

1,035,800

805,800

230,000

1,035,800

805,800

230,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

1,035,800

805,800

230,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 3. กรมประมง

4,143,200

3,223,200

920,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคม
1. โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงในการพัฒนาอาชีพ
ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน
1.1 โครงการผลิตสื่อองคความรู/อบรมถายทอดองคความรู
(1) การฝกอบรมถายทอดองคความรูเทคโนโลยีสูเกษตรกร
- เกษตรกร
- อาสาปศุสัตวโครงการตามพระราชดําริ (อสร.)
แผนงาน 1.2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู
2. โครงการสงเสริมระบบการเลี้ยงสัตว สุขาภิบาลสัตว และประมงใหเปน
แหลงอาหารและสรางรายไดแกชุมชน
2.1 โครงการสรางฟารมสาธิต
(1) ฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร
(2) ฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตวปก
2.2 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว
(1) สงเสริมการเลี้ยงสุกร
(2) สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก
2.3 โครงการสนับสนุนพันธุสัตว
(1) สนับสนุนพันธุสุกร
2.4 โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตวตามศักยภาพของพื้นที่
(1) สนับสนุนแรธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ โคเนื้อ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6,600
5,000

58,200
10,400
108,000
10,400
10,800
4,500

3 แหง
2 แหง
20 ราย
4 ราย
2 ราย
15 ราย

พ.ศ. 2562

66 ราย
5 ราย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

4,500

10,800

108,000
10,400

58,200
10,400

6,600
5,000

12,000

10,800

108,000
10,400

58,200
10,400

6,600
7,500

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

12,000

10,800

108,000
10,400

58,200
10,400

6,600
7,500

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 4. กรมปศุสัตว

33,000

43,200

432,000
41,600

232,800
41,600

26,400
25,000

รวม
(บาท)
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ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนการปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามและนิเทศงาน
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10 ครั้ง

เปาหมาย
(หนวยนับ)

53,400
267,300

พ.ศ. 2562

53,400
267,300

53,400
277,300

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

53,400
277,300

พ.ศ. 2565

213,600
1,089,200

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรม ถายทอดความรูเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่
กิจกรรม สงเสริมการปลูกไมผลไมยืนตนเมืองหนาว
กิจกรรม สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
กิจกรรม ติดตามประเมินผลและรวมประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

150,000
240,000
30,000

40,000
460,000

60 ไร
3 กลุม

4 ครั้ง

พ.ศ. 2562

600 ราย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

40,000
700,000

440,000
40,000

180,000

40,000
700,000

440,000
40,000

180,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

40,000
700,000

440,000
40,000

180,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 5. กรมสงเสริมการเกษตร

160,000
2,560,000

1,560,000
150,000

690,000

รวม
(บาท)
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ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

เปาหมาย
(หนวยนับ)

87,000
120,000

207,000

81,200
112,000

193,200

พ.ศ. 2562

220,800

128,000

92,800

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

หมายเหตุ เขาไปดําเนินการใน 3 จังหวัด 10 พื้นที่ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม 5 พื้นที่ ไดแก บานหวยโปงพัฒนา บานปาเกี๊ยะใหม บานฟาสวย บานผีปานเหนือ บานแมแฮหลวง
จังหวัดแมฮองสอน 3 พื้นที่ ไดแก บานหวยฮะ บานแกงหอมกะเหรี่ยง บานหวยหมีศรีสวัสดิ์
จังหวัดตาก 6 พื้นที่ ไดแก บานหวยนํ้าเย็น บานหวยผาดํา บานหวยหมาบา บานเลอตอ บานทุงตนงิ้ว บานวะกะเลโคะ

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.4 สงเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
1. โครงการสรางความเขมแข็งของกลุมและสถาบันเกษตรกร
1.1 โครงการสงเสริมสหกรณในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(1) แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ
42 ครั้ง
และวิธีการสหกรณ และสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
และนํารูปแบบของการสหกรณไปใชในการบริหารจัดการกลุม
(2) จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อสราง
14 กิจกรรม
กระบวนการเรียนรูและประยุกตใชรูปแบบของการสหกรณ
ในชุมชน (เปนการปลูกฝงอุดมการณและวิธีการสหกรณ
โดยการประยุกต)
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

234,600

136,000

98,600

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 6. กรมสงเสริมสหกรณ

855,600

496,000

359,600

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.2 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรบนฐานความรู
3. โครงการเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกเพิ่มผลผลิตขาว
ใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
3.2 โครงการสงเสริมการผลิตขาวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร
(1) วิเคราะหและทบทวนขอมูลพื้นที่โครงการ 10 แหง
(2) จัดทําแปลงเรียนรู/สาธิตพันธุขาวและการผลิตขาวบนพื้นที่สูง
41 ไร/ป
(3) จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตขาวสาลี 4 ไร/ป
(4) จัดทําแปลงทดสอบพันธุขาวนาที่สูง 2 ไร/ป
(5) จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวแบบเกษตรกรมีสวนรวม/
เมล็ดพันธุสํารอง 24 ไร/ป
(6) จัดทําแปลงขยายผลการเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง 190 ไร/ป
(7) ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว ติดตามใหคําแนะนํา
และขยายผล 760 ราย/ป
(8) จางเหมาผูชวยปฏิบัติงาน
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

112,800
869,000
144,000
60,000
810,000
1,045,000
624,200
1,620,000
5,285,000

16 ไร
8 ไร
96 ไร
760 ไร
3,040 ราย
9 คน 4 ป

พ.ศ. 2562

10 พื้นที่
164 ไร

เปาหมาย
(หนวยนับ)

1,620,000
5,285,000

1,045,000
624,200

144,000
60,000
810,000

112,800
869,000

1,620,000
5,285,000

1,045,000
624,200

144,000
60,000
810,000

112,800
869,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

1,620,000
5,285,000

1,045,000
624,200

144,000
60,000
810,000

112,800
869,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 7. กรมการขาว

6,480,000
21,140,000

4,180,000
2,496,800

576,000
240,000
3,240,000

451,200
3,476,000

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

12,030,000

6,189,000

-

-

450,000
กลา

750,000
10,860,000

420,000

12,030,000

-

-

750,000
10,860,000

420,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

-

339,000
5,430,000

6,130 ไร
5,000 ไร

100 ไร
600 ไร
60 ไร
100 ไร
3 กลุม

420,000

พ.ศ. 2562

10,500 ไร

เปาหมาย
(หนวยนับ)

หมายเหตุ กิจกรรมที่ไมใสงบประมาณ เปนการปรับใชงบประมาณจากกิจกรรมนั้นนํามาดําเนินการในพื้นที่โครงการฯ

โครงการที่ 3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
1. สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน
2. สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ
3. สงเสริมการผลิตปุยหมักสูตรพระราชทานฯ
4. สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดนิ กรด (โดโลไมท)
5. พัฒนาเกษตรกรกลุมใชสารอินทรียชีวภาพลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร (กลุมเดิม) ที่เขมแข็ง
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 3.1 จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินรายแปลงอยางมีสวนรวม
โครงการที่ 3 กําหนดเขตที่ดินทํากินและวางแผนการใชที่ดิน
1. จัดทําขอมูลกําหนดเขตที่ดินทํากินและวางแผนการใชที่ดิน
เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
แผนงาน 3.2 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
1. การสํารวจออกแบบลวงหนาเพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า
2. การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า
โครงการที่ 2 การสงเสริมการปลูกหญาแฝก
1. การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12,030,000

-

-

750,000
10,860,000

420,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 8. กรมพัฒนาที่ดิน

42,279,000

-

-

2,589,000
38,010,000

1,680,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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(8) ฝายบานอูแจะพรอมระบบสงนํ้า

(7) ฝายบานมูเซอหวยงูพรอมระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ

(3) ฝายผาสามเหลี่ยมพรอมระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ
(4) ฝายบานปาเกี๊ยะใหมและบานนํ้ารู พรอมระบบสงนํ้า
และอาคารประกอบ
(5) อาคารบังคับนํ้าหวยไรและอาคารบังคับนํ้าหวยผา
พรอมระบบสงนํ้า
(6) ฝายบานสันปาเกี๊ยะพรอมระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ

(2) ฝายบานรังบี้พรอมระบบสงนํ้า

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 4.1 การพัฒนาแหลงนํ้าและระบบการจัดการ
เพื่อการกระจายโอกาสการใชนํ้า
1. โครงการเสริมสรางระบบการจัดการเพื่อการกระจายโอกาสการใชนํ้า
ในชุมชน
1.1 โครงการสรางฝายพรอมระบบสงนํ้า
(1) ฝายหวยทีกะเย 2 พรอมระบบสงนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 แหง
(ผีปานเหนือ)
1 แหง
(แมระมีดหลวง)
1 แหง (ผาแดง)
1 แหง
(ปาเกี๊ยะใหม)
1 แหง
(หวยหมี)
1 แหง
(ผาแดง)
1 แหง
(ปาเกี๊ยะใหม)
1 แหง
(หวยแหง)

เปาหมาย
(หนวยนับ)
พ.ศ. 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000,000

4,500,000

-

-

-

-

-

4,500,000

10,500,000

11,500,000

13,000,000

4,000,000.00
8,500,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 9. กรมชลประทาน

-

-

-

-

-

-

-

4,500,000

10,500,000

11,500,000

13,000,000

4,000,000
8,500,000

9,000,000

4,500,000

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

รวมงบประมาณ

(13) ฝายบานหัวแมเมืองพรอมระบบสงนํ้า

(12) ฝายบานบวกควาย พรอมระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ

(11) ฝายบานแมแพลม พรอมระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ

(10) ฝายบานยองแหละพรอมระบบสงนํ้า

(9) ฝายบานแมระมีดหลวงพรอมระบบสงนํ้า

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
(หนวยนับ)
1 แหง
(แมระมีดหลวง)
1 แหง
(ยองแหละ)
1 แหง
(แมอพลม)
1 แหง
(แมสะลา)
1 แหง
(หัวแมเมือง)
พ.ศ. 2562

-

13,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

52,000,000

-

-

-

-

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
-

54,000,000

11,000,000

15,500,000

9,500,000

9,000,000

พ.ศ. 2565
9,000,000

119,500,000

11,000,000

15,500,000

9,500,000

9,000,000

รวม
(บาท)
9,000,000

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 4.1 การพัฒนาแหลงนํ้าและระบบการจัดการ
เพื่อการกระจายโอกาสการใชนํ้า
1) โครงการกอสรางระบบกระจายนํ้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
1.1) กอสรางระบบกระจายนํ้า สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ

เปาหมาย
(หนวยนับ)
พ.ศ. 2562

-

10,000,000.00

10,000,000

10,000,000.00

10,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 10. กรมทรัพยากรนํ้า

-

-

20,000,000

20,000,000.00

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 4.1 การพัฒนาแหลงนํ้าและระบบการจัดการ
เพื่อการกระจายโอกาสการใชนํ้า
1. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
1.1 พัฒนาแหลงนํ้าสําหรับกิจกรรมการเกษตรและใชในการ
อุปโภคบริโภค
1) ศึกษาสํารวจศักยภาพแหลงนํ้าบาดาลเฉพาะแหง
2) เจาะบอนํ้าบาดาล
3) ระบบประปาบาดาล
4) ซอมแซม/บํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล และสวนควบ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6 แหง
6 บอ
3 ระบบ
9 แหง

เปาหมาย
(หนวยนับ)
พ.ศ. 2562

-

50,000
480,000
530,000
300,000
1,360,000

50,000
480,000
530,000
300,000
1,360,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

50,000
480,000
530,000
300,000
1,360,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 11. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

150,000
1,440,000
1,590,000
900,000
4,080,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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เปาหมาย
(หนวยนับ)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.3 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
1. โครงการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
118 หมูบาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบการสราง
7 หมูบาน
สัมมาชีพชุมชน
แผนงาน 2.2 จัดทําแผนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการองคกรชุมชน
สูชุมชนพึ่งพาตนเอง
1. โครงการบูรณาการแผนชุมชนสงเสริมสัมมาชีพชุมชน
1.1 สนับสนุนการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสงเสริม
18 แหง
สัมมาชีพชุมชน
แผนงาน 2.4 เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน อาสาสมัครเครือขาย
ชุมชน และสรางกระบวนการรณรงคเพือ่ นําไปสูก ารปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
1. โครงการสรางเสริมความเขมแข็งกองทุนแมของแผนดิน
1.1 การขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดิน
7 กองทุน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3,457,400

350,000

70,000

23,000

3,457,400

350,000

70,000

23,000

พ.ศ. 2562

23,000

70,000

350,000

3,457,400

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

23,000

70,000

350,000

3,457,400

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 12. กรมการพัฒนาชุมชน

92,000

280,000

1,400,000

13,829,600

รวม
(บาท)

120
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

1.2 บริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล
1. โครงการการบริหารการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค)
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)
1.1 บริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5,249
ครัวเรือน
118 หมูบาน

เปาหมาย
(หนวยนับ)

3,000
3,966,400

63,000

พ.ศ. 2562

3,963,400

63,000
3,000
3,966,400

63,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

3,963,400

63,000

พ.ศ. 2565

6,000
15,859,600

252,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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เปาหมาย
(หนวยนับ)

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.4 เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน อาสาสมัครเครือขาย
ชุมชน และสรางกระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสู
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
โครงการพัฒนาการกระบวนการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยการมีสวนรวม
1 โครงการ
ของชุมชน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวางแผนการดําเนินงานของภาคีเครือขาย 100 คน x 2 วัน
20 คน x
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพทีมนําระดับอําเภอ 7 พื้นที่
2 วัน x 7 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแกนนํา อาสาสมัครและภาคีเครือขาย
30 คน x
การดําเนินงานระดับตําบล
2 วัน x 7 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน 7 พื้นที่
20 คน x
2 วัน x 7 ครั้ง
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดําเนินงานของพื้นที่
70 คน x 1 วัน
7 ครั้ง
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 7 ประชุมวิชาการศักยภาพการบําบัดฟนฟูผูติดฝนในชุมชน
150 คน x 3 วัน
กิจกรรมที่ 8 การบริหารจัดการภายใน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

550,000
954,800
1,064,000
720,300
279,000
500,000
251,200
4,319,300

550,000
954,800
1,064,000
720,300
279,000
500,000
251,200
4,319,300

พ.ศ. 2562

279,000
500,000
251,200
4,319,300

720,300

1,064,000

550,000
954,800

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

-

-

-

279,000
500,000
932,400
251,200
1,962,600

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 13. กรมการแพทย

1,116,000
2,000,000
932,400
1,004,800
14,920,500

2,160,900

3,192,000

1,650,000
2,864,400

รวม
(บาท)

122
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเขาถึงสวัสดิการของรัฐ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
3,058 ราย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมความรูแกกลุมเปาหมายภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การอบรม สนับสนุนวัสดุ
การเกษตร เปนตน)
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 3 สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานการอนุรกั ษวัฒนธรรมชนเผา
และความมั่นคงของชาติและการพัฒนาสังคม
กิจกรรมที่ 4 สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสังคมดานสวัสดิการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(1) ติดตามและประเมินผล
(2) พัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่โครงการ
(3) การบริหารจัดการโครงการ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1,117,500

745,000

1,862,500

1,065,000

710,000

1,775,000

พ.ศ. 2562

1,955,000

782,000

1,173,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

2,052,500

821,000

1,231,500

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 14. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7,645,000

3,058,000

4,587,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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เปาหมาย
(หนวยนับ)

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเขาถึงสวัสดิการของรัฐ
2. โครงการสงเสริมการพัฒนาคนสูการเรียนรูตลอดชีวิต
2.1 การสงเสริมการรูหนังสือ พูด อาน เขียนและสื่อสารภาษาไทย
126 กลุมบาน/
ในชีวิตประจําวันได
4,500 คน
2.2 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถพึ่งพาตนเอง
126 กลุมบาน/
มีอาชีพมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม
37,500 คน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

970,000
1,430,000
2,400,000

970,000
1,430,000
2,400,000

พ.ศ. 2562

2,400,000

1,430,000

970,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

2,400,000

1,430,000

970,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 15. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9,600,000

5,720,000

3,880,000

รวม
(บาท)

124
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

(1) จัดเวทีชี้แจงทําความเขาใจหนวยงานภาคี และแกนนําหมูบาน
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.5 เสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชน อาสาสมัคร
เครือขายชุมชน และสรางกระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสู
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาแกนนําชุมชนอาสาสมัครเครือขายชุมชน
และสรางกระบวนการรณรงคเพื่อนําไปสูการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนรุนใหม และอาสาสมัครจิตอาสา
เพื่อการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
1.2 โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายชุมชนในการเฝาระวังแกไข
ปญหายาเสพติด
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุมเสี่ยงวัยแรงงาน
เพื่อเฝาระวังและปองกันปญหายาเสพติด
1.4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานชุมชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.
5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.
5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.
แกนนํา
หมูบานชุมชน
จํานวน 13 ม/ช.
ตําบลแมตื่น
อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก

เปาหมาย
(หนวยนับ)

400,000
300,000
150,000
700,000

400,000
300,000
150,000
665,000

พ.ศ. 2562

700,000

150,000

300,000

400,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

700,000

150,000

300,000

400,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 16. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

2,765,000

600,000

1,200,000

1,600,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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(1) จัดเวทีพัฒนา ขยายเครือขาย แกนนําเยาวชนบนพื้นที่สงู
(2) สนับสนุนกิจกรรมเชิงสรางสรรคใหแกเยาวชนตามสภาพปญหา
และความตองการ
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล การขาวสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แกปญหายาเสพติดในพื้นที่
2.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลผูคา นายทุน ผูปลูกฝน
และการคายาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ
2.2 โครงการขาวและปราบปรามผูเกี่ยวของกับฝนและยาเสพติด
ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง
2.3 โครงการดานการขาวและปราบปรามยาเสพติด

(2) จัดเวทีพัฒนากลไกหมูบานชุมชน/ระบบขอมูลและจัดทํา
แผนการแกปญหาของชุมชน
(3) สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตามสภาพปญหา
(4) จัดเวทีติดตาม หนุนเสริมการทํางานของแกนนําหมูบานชุมชน
(5) จัดเวทีสรุปผลการดําเนินงานและบทเรียนการแกปญหา
พื้นที่เฉพาะ
1.5 โครงการพัฒนาและเสริมสรางแกนนําเยาวชนบนพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.
5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.
- ชุดปฏิบตั กิ ารขาว
และปราบปราม
ฝนในพื้นที่
จํานวน 5 ชุด
- นักคา นายทุน
ในพื้นที่

แกนนําเยาวชน
พื้นที่สูง/เยาวชน
กลุมเสี่ยง

เปาหมาย
(หนวยนับ)

100,000
200,000
700,000

200,000
700,000

400,000

100,000

400,000

พ.ศ. 2562

700,000

200,000

100,000

400,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

700,000

200,000

100,000

400,000

พ.ศ. 2565

2,800,000

800,000

400,000

1,600,000

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
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3.2 โครงการพัฒนาองคความรูและสรุปบทเรียนการดําเนินงานปองกัน
แกไขปญหาฝนและยาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย

(3) จัดเวทีเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะ

จัดชุดปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด
จัดเวทีการขาวและสถานการณเพื่อปราบปรามผูคา/นายทุนฝน
สนับสนุนคาตอบแทนชุดปฏิบัติการดานการขาว/ปราบปราม
สนับสนุนการปฏิบัติการปดลอม ตรวจคน ขยายผล ดําเนินการ
มาตรการทรัพยสิน
2.4 โครงการติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด
ในหมูบานชุมชน
(1) สรางการรับรู ความเขาใจ ตามแนวคิด ผูเสพ คือ ผูปวย
(2) สนับสนุนทุนประกอบอาชีพใหแกผูผานการบําบัดฟนฟู
ยาเสพติดที่สามารถเลิกใชสารเสพติดและสามารถกลับมา
ใชชีวิตในสังคมได
3. โครงการอํานวยการและบริหารจัดการการแกปญหาฝนและยาเสพติด
ในพื้นที่เปาหมาย
3.1 โครงการประชุมติดตามผลการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาฝน
และยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ
(1) โครงการประชุมติดตามผลการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาฝน
และยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ
(2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เตรียมความพรอมหนวยงานในพืน้ ที่

(1)
(2)
(3)
(4)

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.
จนท.หนวยงาน
ภาครัฐ/
ภาคประชาสังคม
หนวยงานภาคี/
จนท.ปปส.ภ.6

ผูเสพผูติดในพื้นที่
ผูผานการบําบัด
ฟนฟูฯ
จํานวน 5 ราย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

120,000

100,000

พ.ศ. 2562

120,000

200,000

120,000

300,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

120,000

300,000

พ.ศ. 2565

480,000

900,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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แผนงาน 2.6 บําบัด รักษา ฟนฟู สมรรถภาพผูเสพยาเสพติด
และสงเสริมอาชีพแกผูผานการบําบัดที่ไมกลับไปเสพซํ้า
1. โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติด
อยางมีสวนรวมกับทุกภาคสวน
1.1 โครงการพัฒนาระบบบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดฝน
และยาเสพติดพรอมพัฒนาระบบการติดตามชวยเหลือ
โดยประสานความรวมมือและบูรณาการหนวยงานภาคี
(1) ติดตามและบูรณาการระบบบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดฝนและยาเสพติด
2. โครงการรณรงคเพื่อนําไปสูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
2.1 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธการแกไขปญหาฝนและยาเสพติด
ในพื้นที่โครงการฯ
(1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธการแกไขปญหาฝน
และยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ

(3) สรุปบทเรียนการแกปญหาในพื้นที่

(2) จัดเวทีเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะ

3.3 โครงการอํานวยการและบริหารจัดการการแกปญหาในพื้นที่เฉพาะ
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เตรียมความพรอมหนวยงานในพืน้ ที่

(1) โครงการพัฒนาองคความรูและสรุปบทเรียนการดําเนินงาน
ปองกันแกไขปญหาฝนและยาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย
(2) สรุปบทเรียนการแกปญหาในพื้นที่

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

200,000

90,000

5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.

800,000

พ.ศ. 2562
300,000

5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.

5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.

จนท.หนวยงาน
ภาครัฐ/
ภาคประชาสังคม
หนวยงานภาคี/
จนท.ปปส.ภ.6
หนวยงานภาคี/
จนท.ปปส.ภ.7

เปาหมาย
(หนวยนับ)
5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.
หนวยงานภาคี/
จนท.ปปส.ภ.7

90,000

200,000

800,000

90,000

200,000

1,000,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
300,000
300,000

90,000

200,000

1,000,000

พ.ศ. 2565
300,000

360,000

800,000

3,600,000

รวม
(บาท)
1,200,000
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

3. โครงการสงเสริมอาชีพ สนับสนุน และชวยเหลือดานอาชีพ
เพื่อสรางรายไดแกผูผานการบําบัดและครอบครัว
3.1 โครงการสงเสริมอาชีพ สนับสนุน และชวยเหลือดานอาชีพ
เพื่อสรางรายไดแกผูผานการบําบัดและครอบครัว
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 อําเภอ 1 จ.ชม.
1 อําเภอ 1 จ.มส.

เปาหมาย
(หนวยนับ)

100,000
4,760,000

100,000
4,625,000

พ.ศ. 2562

5,060,000

100,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

5,060,000

100,000

พ.ศ. 2565

19,505,000

400,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. โครงการอํานวยการ การประชุมประสานงานและบูรณาการหนวยงาน
ในระดับตางๆ
1.1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

118 (บาน)

เปาหมาย
(หนวยนับ)

400,000
400,000

พ.ศ. 2562

400,000
400,000

400,000
400,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

400,000
400,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 17. กรมการปกครอง

1,600,000
1,600,000

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 3.2 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
1. โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
ตามแนวพระราชดําริ
1.1 ปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ปาอนุรักษ
แผนงาน 3.3 อนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
1. โครงการสงเสริมการปลูกปาชาวบานเพื่อการใชสอยในครัวเรือน
1.1 โครงการฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้า
(1) สงเสริมชุมชนปลูกพืชทองถิ่นเพื่อลดการทําลายปา
(2) จัดทําแนวกันไฟ
(3) เพาะชํากลาหวาย
(4) ฝายตนนํ้าแบบกลองเกเบี้ยนชนิดดินทรายผสมซีเมนต
ขนาด 3 เมตร
(5) จัดทํากลาไมขนาดใหญ
2. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการปาตนนํ้า
ลําธารโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

300,000 กลา

200,000

261,000
436,900
-

690,000 กลา
445 กิโลเมตร
450,000 กลา
75 แหง

4 หมูบาน

66,000

พ.ศ. 2562

520,000 กลา

เปาหมาย
(หนวยนับ)

200,000

760,000

580,000
616,800
750,000
620,000

264,000

200,000

760,000

580,000
616,800
750,000
620,000

264,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

200,000

760,000

580,000
616,800
750,000
620,000

264,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 18. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

800,000

2,280,000

2,001,000
2,287,300
2,250,000
1,860,000

858,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการ
แผนงาน 5.1 การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. โครงการอํานวยการ การประชุมประสานงานและบูรณาการหนวยงาน
ในระดับตางๆ
1.1 บริหารงานและอํานวยการ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 หนวยงาน

เปาหมาย
(หนวยนับ)

96,000
1,059,900

พ.ศ. 2562

120,000
3,910,800

120,000
3,910,800

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

120,000
3,910,800

พ.ศ. 2565

456,000
12,792,300

รวม
(บาท)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 3.2 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
2. โครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารชุมชนและสมุนไพรทองถิ่น
2.1 การสํารวจแบบเรงดวนในพื้นที่ ประชุมรวมกับประชาชนในทองถิ่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการใชประโยชนจากพืชอาหาร
ชุมชนและพืชสมุนไพรทองถิ่น
2.2 การศึกษารูปแบบการปลูกและการขยายพันธุพืชอาหารชุมชน
และพืชสมุนไพรทองถิ่น
2.3 การศึกษาการแปรรูปและการใชประโยชนพืชอาหารชุมชน
และพืชสมุนไพรทองถิ่น
2.4 บริหารงานและอํานวยการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 3.2 เรงรัดการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
2. โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
ตามแนวพระราชดําริ
2.5 เพาะชําหญาแฝก
แผนงาน 3.3 อนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้าลําธารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
3. โครงการวิจัยและพัฒนาชนิดพันธุพืชอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนทองถิ่น
3.1 การสํารวจแบบเรงดวนในพื้นที่ ประชุมรวมกับหนวยงานทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคัดเลือกชนิดและพื้นที่การศึกษา

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

5 ชนิดพันธุ
5 ชนิดพันธุ
1 กิจกรรม

4,000,000 กลา

9 ครั้ง

พ.ศ. 2562

9 ชุมชน

เปาหมาย
(หนวยนับ)

-

-

-

-

-

-

640,000

3,300,000

180,000

370,000

640,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

-

-

-

3,300,000

180,000

370,000

พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 19. กรมปาไม

640,000

6,600,000

360,000

370,000

370,000

640,000

รวม
(บาท)

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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3.2 การสํารวจชนิดพันธุพืชที่คัดเลือกในพื้นที่ (สถานะการกระจาย
คุณคาการใชประโยชนศักยภาพในการพัฒนา รูปแบบการปลูก
การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ความรูในทองถิ่นและความรูสมัยใหม
ในการจัดการ)
3.3 การพัฒนาแนวทางทางเทคนิคสําหรับพันธุที่เลือกในพื้นที่
(ตามขอมูลและขอมูลที่รวบรวม)
3.4 การสรางแปลงสาธิตปาตนแบบอยางมีสวนรวม
3.5 กิจกรรมบริหารงานและอํานวยการ
7. โครงการปกปองผืนปาและรวมพัฒนาปาไมใหยั่งยืน
7.1 หลักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม
(1) เครือขายราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

1 เรื่อง
90 ไร
1 กิจกรรม

-

-

พ.ศ. 2562

820,000
7,180,000

300,000

-

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
930,000

เปาหมาย
(หนวยนับ)
9 ครั้ง

1,100,000
7,730,000

600,000
300,000

270,000

พ.ศ. 2565
1,610,000

1,920,000
14,910,000

600,000
600,000

270,000

รวม
(บาท)
2,540,000
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เปาหมาย
(หนวยนับ)

- พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะบานผาแดง
ต.กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงาน 1.3 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
นอกภาคการเกษตร
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
2 ชุมชน
การทองเที่ยวโดยชุมชน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

200,000

พ.ศ. 2562

200,000

200,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

200,000

พ.ศ. 2565

800,000

รวม (บาท)

สนับสนุนงบประมาณแกชุมชนที่ดําเนินการ
ดานการทองเที่ยวโดยชุมชน ในการดําเนินการ
ดานตางๆ เชน
- จัดทําปายบอกทาง
- ปายขอมูลในแหลงทองเที่ยวชุมชน
- ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
สําหรับนักทองเที่ยว เชน หองนํ้า ศูนยบริการ
นักทองเที่ยว ศูนยขอมูล ศูนยเรียนรู
- อบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน เชน การเปน
มัคคุเทศกทองถิ่น การเปนเจาบานที่ดี
เปนบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความตองการของชุมชน
และจะตองผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ตามระเบียบกรมการทองเที่ยววาดวย
การขอรับเงินอุดหนุน

หมายเหตุ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
จําแนกรายหนวยงาน : หนวยงาน 20. กรมการทองเที่ยว

แผนบฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)
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- พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะบานฟาสวย
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
(หนวยนับ)

400,000

พ.ศ. 2562
200,000
400,000

400,000

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
200,000
200,000
400,000

พ.ศ. 2565
200,000
1,600,000

800,000

รวม (บาท)

หมายเหตุ
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3. มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
และความเห็นชอบของหนวยงาน
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จัดทําโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
65 หมู 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-328496-8 โทรสาร 053-328494
www.hrdi.or.th

แผนปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565)

