
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา แผนงาน
งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอาชพีบนฐานความรู้ แผนงาน 1.1 การวจิัยและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตวท์ี่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่
สม่า่เสมอ

        1,905,830

แผนงาน 1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้

แผนงาน 1.3 เล้ียงสัตวภ์ายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน            136,400

แผนงาน 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร             25,000

2. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและ
การพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงาน 2.1  ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิัติในระดับชุมชน
            30,000

แผนงาน 2.2 ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคล่ือนไปสู่การปฏบิัติ             12,000

แผนงาน 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวติเกษตรกรและเข้าถึง สวสัดิการของรัฐ             30,000

แผนงาน 2.4 ศึกษาและสืบสานวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น และการรักษาสิทธชิุมชน

แผนงาน 2.5 สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาในด้านต่างๆ             10,000

แผนงาน 2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วสิาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธรุกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ์

            80,000

แผนงาน 2.7 จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด             62,500

3. ยุทธศาสตรก์ารฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ แผนงาน 3.1 กา่หนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่า และปรับระบบการใช้พื้นที่
ให้เหมาะสมตามหลักวชิาการ

           112,500

แผนงาน 3.2 ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้่าล่าธาร และระบบนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

           142,500

2. สรุปงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา  แผนงานและงบประมาณ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงห้วยเปา้  อ าเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา แผนงาน
งบประมาณ 

(บาท)

แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ดินและน้่า และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เส่ือมโทรม            130,000

แผนงาน 3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน             40,000

แผนงาน 3.5 ควบคุมการปนเปื้อนมลพิษในส่ิงแวดล้อม
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน แผนงาน 4.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวติ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงานใน

ชุมชน

แผนงาน 4.2 พัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก ระบบน้่าบาดาล และระบบกระจายน้่า เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้่าที่มีประสิทธภิาพ

           100,000

แผนงาน 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

แผนงาน 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
5. ยุทธศาสตรก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ แผนงาน 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ การ

ประสานงานและบูรณาการปฏบิัติงาน
        3,258,300

แผนงาน 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

แผนงาน 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่
ปฏบิัติงานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรู้และเครือข่ายความรู้

แผนงาน 5.4 ศึกษาวเิคราะห์แนวทาง ในการด่าเนินงานพัฒนาพื้นที่ใหม่
       6,075,030รวมงบประมาณทั้งสิน้
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– 
แผนงานที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย  และเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่สม่่าเสมอ

โครงการหลักที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยีและผลงานวิจัย

1. โครงการทดสอบพันธุแ์ละเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมส่าหรับพื้นที่สูง โครงการ 1 100,000       สวพส

2. โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่ส่าคัญบนพื้นที่สูง โครงการ 1 150,000      สวพส

3. โครงการทดสอบพันธุอ์งุ่นและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูง โครงการ 1 462,400      สวพส

4. โครงการศึกษา รวบรวม และคัดเลือกสายพันธุไ์ก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง โครงการ 1 80,000       สวพส

5. โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมส่าหรับการเล้ียงหมูหลุมบนพื้นที่สูง โครงการ 1 200,000      สวพส

6. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงผ้ึงเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้่าผ้ึง

    1.1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการเล้ียงผ้ึงเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง โครงการ 1 100,000       สวพส

7. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง

    1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

     1) การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ชนิดพืช 1 23,280       

แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า  อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน

8. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง

    1.1 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาวิจัยพันธุข์้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง โครงการ 1 100,000       สวพส
    1.2 งานอา่นวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 20,000        สวพส
9. สังเคราะห์พื้นที่ และการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้ว/ เมล็ดพันธ์ ราย 30 6,000         กรมการขา้ว
10.จดัท่าแปลงสาธิต/เรียนรู้ การผลิตเมล็ดขา้ว การผลิตเมล็เขา้ว และเทคโนโลยกีารผลิต ไร่ 1 10,000       กรมการขา้ว
11. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว/เพ่อมประสิทธิภาพการปลูกขา้วให้เพียงพอต่อการ
บริโภคและขยายผล ไร่ 2 15,000       กรมการขา้ว
12. จดัท่าแปลงทดสาอบและอนุรักษ์ขา้วพันธ์พื้นเมืองท้องถิ่น กรมการขา้ว

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน

13. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก

    1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม  คร้ัง 1           2,500 สวพส
    1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1         25,000 สวพส
    1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก  กลุ่ม 1        100,000 สวพส
14. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  กลุ่ม 1  ไมใ่ชง้บ สวพส
15. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล

     1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม  คร้ัง 1         10,000 สวพส
     1.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1         40,000 สวพส
     1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล  กลุ่ม 1        200,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

16. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหล่ือมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว  กลุ่ม 1         30,000 สวพส
17. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก  กลุ่ม 1         10,000 สวพส
18. การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนา
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านเยี่ยมเยียน

   1.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน  แหง่ 1         50,000 สวพส
   1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

        1) การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง  ราย 10         20,000 สวพส
    1.3 การสร้างและพัฒนาผู้นา่เกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmer)

        1) การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)  คร้ัง 1           1,800 สวพส
        2) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร

            (1) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร  คร้ัง 2           5,000 สวพส
            (2) การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร  คร้ัง 2           5,000 สวพส
            (3) การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่  คร้ัง 1         15,000 สวพส

โครงการหลักที่ 4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืชหมุนเวียน

19. ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัศักยภาพพื้นที่ ราย 25 6,250         ส่งเสริมการเกษตร
20. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืนต้นเมืองหนาว ไร่ 1 4,000         ส่งเสริมการเกษตร
21. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว ไร่ 2 6,000         ส่งเสริมการเกษตร
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 5 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีป้องกันและ ก่าจัดโรคและแมลงทดแทนโดยชีวภัณฑ์

โครงการหลักที่ 6 รณรงค์เพ่ือลดใช้สารเคมีบนพ้ืนที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม22. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย คร้ัง 1 8,000          สวพส
23. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร คร้ัง 1         17,500 สวพส
24. สนับสนุนกิจกรรมการกา่จัดขยะพิษ จากส่ิงแวดล้อม แห่ง 1         20,000 สวพส

โครงการหลักที่ 7 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โครงการหลักที่ 8 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่25. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย  คร้ัง 1           8,100 สวพส
26. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)  แหง่ 1  งบส่วนกลาง

27. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต  แหง่ 1           5,000 สวพส
28. การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต  แหง่ 1
     1.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร  แหง่ 1         10,000 สวพส
     1.2 ค่าน้่ายาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต  แหง่ 1         40,000 สวพส

โครงการหลักที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและ
การตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.1 1,905,830    
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 1.2 ถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที่ 1 ถ่ายทอดความรูใ้ห้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้และหลักสูตรการเรียนรูข้องชุมชน

โครงการหลักที่ 3 สร้างเครือข่ายการเรียนรูกั้บหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.2
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

โครงการหลักที่ 1 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก

29. การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์และประมง

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปศุ
สัตว/์ประมง กลุ่ม 1         50,000 สวพส

30. โครงการสร้างฟาร์มสาธติ
  1) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แห่ง 1 19,400       สนง.ปศุสัตว์เชยีงใหม่
31. โครงการสง่เสริมการเลี้ยงสตัว์
   1) กจิกรรมส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 3 16200 สนง.ปศุสัตว์เชยีงใหม่
32. โครงการสนับสนถนการเลี้ยงสตัวต์ามศักยภาพพ้ืนที่
   1) กจิกรรมฝึกอบรม

     เกษตรกร ราย 8 800 สนง.ปศุสัตว์เชยีงใหม่

โครงการหลักที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง

33. ส่งเสริมการพัฒนประมงและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้่าเพื่อเล้ียงบริโภคและสร้างรายได้ ราย/ตัว 10/10000 50,000       

ศูนยว์ิจยัและพัฒนา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด

เชยีงใหม่

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.3        136,400
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร

โครงการหลักที่ 1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตร เชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ

โครงการหลักที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม

34. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

     1.1 การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

          1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นแบบด้ังเดิมของชนเผ่า
ที่มีความเส่ียงใน การสูญหายและงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง 1 สวพส

35. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรมบนพื้นที่สูง

    1.1 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานและจัดทา่แผนการด่าเนินงานพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง คร้ัง/คน 1/50. สวพส

โครงการหลักที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต
36. การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต กลุ่ม 2         25,000 สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.4 25,000        
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 2,067,230   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด

แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

โครงการหลักที่ 1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

37. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง 1           5,000 สวพส
38. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชมุชน 1         10,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

39. การถา่ยทอดความรู้การประมงชมุชนพื้นที่โครงการพัฒนาฯ แห่ง/ราย 1/10. 5,000         

ศูนยว์ิจยัและพัฒนา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด

เชยีงใหม่
40. ส่งเสริมการพัฒนาศูนยเ์รียนรู้ชมุชนเศรษฐกจิพอเพียง แห่ง 1 10,000       

ศูนยว์ิจยัและพัฒนา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด

เชยีงใหม่

โครงการหลัก 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.1         30,000

17



แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 2.2  ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดท่าแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบท
ของชุมชน 

41. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา่และขับเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ แผน 6  งบแผนชมุชน สวพส
42. จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้นา่ชุมชนและเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการชุมชน

คร้ัง/คน 1/10
สวพส

43. สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชมุชน 1 สวพส
44. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และผู้นา่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

คร้ัง 1
สวพส

 1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อสนับสนุนการทา่งานพัฒนาพื้นที่สูง คร้ัง 1 สวพส
 1.3 สรุปผลเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การนา่แผนชุมชนเพื่อขับเคล่ือนบริหารจัดการ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

คร้ัง 1
สวพส

45. โครงการจัดทา่แผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

     1.1 จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทา่แผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

ชมุชน 1         12,000
สวพส

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน

โครงการหลักที่ 3 เชื่อมโยงแผนชุมชนและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.2 12,000        
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาไทยและการเรียนรูต้ามอัธยาศัย

โครงการหลักที่ 2  ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

46. ฝึกอบรมประกอบอาชพีตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในด้านต่างๆ แก่
กลุ่มเป้าหมาย (ประชมุ จดัท่าแผน จดัเวทีค้นหาความต้องการ อบรมถา่ยทอด ความรู้ ฝึก
ปฏบิัติ สนับสนุนวัสดุการเกษตร และสนับสนุนกจิกรรมตามแผน ฯลฯ)

30 ราย 30,000       ศูนยพ์ัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูงจงัหวัด

เชยีงใหม่

รววมงบประมาณแผนงานที่ 2.3 30,000        
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 2.4  สืบสานวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการรักษาสิทธิของชุมชน

โครงการหลักที่ 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณชีนเผ่าเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและรายได้ให้กับ
ชุมชน

โครงการหลักที่ 2 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.4

แผนงานที่ 2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชุมชน

โครงการหลักที่ 2 สร้างผู้น่าชุมชนรุน่ใหม่
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนที่สูง

47. เยาวชน

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน กลุ่ม 1 10,000        สวพส
48. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

     1.1 การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง

         1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่น ประจา่ปี คร้ัง/คน 1/1. สวพส
         1.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผู้นา่เยาวชน คร้ัง/คน 1/40. สวพส
49. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง สวพส
    1.1 กิจกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/25. สวพส
    1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/25. สวพส
    1.3 จัดแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คร้ัง/คน 1/25. สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.5 10,000        
แผนงานที่ 2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลักที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ ์

50. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน กลุ่ม 1 70,000        สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 พัฒนากองทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือวาง
แผนการผลิตพืช

51. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร

     1.1  สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่ม 1 10,000        สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.6 80,000        
แผนงานที่ 2.7  จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด

โครงการหลักที่ 1 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือจัดหาช่องทางการตลาด

52. ประชุมการจัดทา่แผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร คร้ัง 4         12,500 สวพส
53. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด พื้นที่ 1         30,000 สวพส
54. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พื้นที่ 1         20,000 สวพส

โครงการหลักที่ 2 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบการผลิตและการตลาดกับโครงการ
หลวง
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพ่ือขยายช่องทาง
การตลาดและสนับสนุนสินค้าชุมชน

โครงการหลักที่ 4 พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูล ความรู ้และราคา
ตลาดของผลิตผลที่ส่าคัญได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.7         62,500
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2        224,500

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที่ 3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคุมการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปรับระบบการใช้
พ้ืนที่ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าแนวเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรเพ่ือป้องกันการบุกรุก
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 จัดท่าเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
55. การจัดทา่ขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

     1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เร่ือง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน คร้ัง

1           6,250
สวพส

     1.2 การส่ารวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทา่แผนที่แสดงขอบเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน หมู่บ้าน

1        100,000
สวพส

     1.3 การประชุม และทา่พิจารณ์จัดต้ังกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ คร้ัง 1           6,250 สวพส

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โครงการหลักที่ 4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดับไร่นาโดยเกษตรกร และการประหยัดการใช้น่้า

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.1 112,500       
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 3.2  ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน่้าล่าธารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการหลักที่ 1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน่้าล่าธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

56. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้่า ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูก
เป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทา่กิน  โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไร่               10         12,500 สวพส

     1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES)
ไร่               20         20,000 สวพส

โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนป่าที่ถูกบุกรุกท่าการเกษตร

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน  เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน

57. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ต้น 1,250         50,000 สวพส
58. ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน (แปลงเดิม) ต้น 3,000         10,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 4 ขยายพืชพันธุท์้องถ่ินและการปลูกไม้ท้องถ่ิน

โครงการหลักที่ 5 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

59. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน ( 
การรณรงค์ ทา่แนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า  การขยายพันธุพ์ืชท้องถิ่น ทา่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
การส่ารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กา่จัดขยะ การทา่ปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)

พื้นที่                 3         50,000 สวพส

โครงการหลักที่ 6 จัดท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.2 142,500       
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 3.3 อนุรักษ์ดินและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดินที่เสื่อมโทรม

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าระบบอนุรักษ์ดินและน่้า และการฟ้ืนฟูแหล่งน่้าธรรมชาติ

โครงการหลักที่ 2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดิน
60. สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบา่รุงดิน พื้นที่ 1         30,000 สวพส
61. สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพ กลุ่ม 1         10,000 สวพส
62. กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล

     1.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้่า แห่ง 1 60,000        สวพส

โครงการหลักที่ 3  ส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก
63. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้่าในชุมชน กล้า 20,000         30,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 5 จัดท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.3 130,000       
แผนงานที่ 3.4  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถ่ินของ
ชุมชน

โครงการหลักที่ 1 ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ

64. สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน/พืช
อาหาร/สมุนไพร กลุ่ม 1         10,000 สวพส

โครงการหลักที่ 2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น่้าจืดในแหล่งน่้าธรรมชาติ

65. การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง
   1.1 ผลิตพืชสัตว์น้่าจืดเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติ (ปลาจาด ปลาเลียหิน) ตัว 50000 25,000          ศูนยว์ิจยัและพัฒนา

ประมงน้่าจดืจงัหวัด
เชยีงใหม่

   1.2 คัดเลือกแหล่งน้่าธรรมชาติและปล่อยพันธุสั์ตว์น้่า แผน 1 5,000           ศูนยว์ิจยัและพัฒนา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด

เชยีงใหม่

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.4 40,000        
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 3.5 ควบคุมการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

โครงการหลักที่ 1 สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว เพ่ือน่าไปสู่สังคมลดขยะ ผ่านมาตรการต่างๆ

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.5

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 425,000       
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงาน
ในชุมชน

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางล่าเลียง

โครงการหลักที่ 3  ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.1
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า เพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน่้าที่มีประสิทธิภาพ

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน่้าเพ่ือการเกษตร

66. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ใน
การอุปโภคบริโภค แหง่ 1 100,000       สวพส

โครงการหลักที่ 2  ก่อสร้างระบบส่งน่้าชลประทาน

โครงการหลักที่ 3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.2 100,000      
แผนงานที่ 4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้มาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

โครงการหลักที่ 1 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลักที่ 3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.3

แผนงานที่ 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.4

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 100,000       
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที่ 1 ท่าแผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานที่มีความชัดเจนในการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะท่างาน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

67. ประชุมคณะทา่งานระดับอา่เภอ คร้ัง 3 15,000        สวพส

โครงการหลักที่ 3 ประเมินผลแผนแม่บท

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน

68. ติดตามผลการด่าเนินงาน 1,500         สนง.ปศุสัตว์เชยีงใหม่

69. ติดตามผลการด่าเนินงานและให้ค่าแนะนา่ แห่ง 1 7,500           ศูนยว์ิจยัและพัฒนา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด

เชยีงใหม่

70. ติดตามและให้ค่าแนะน่าเกษตรกร 7,000         กรมการขา้ว
71. ติตตามประเมินผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000       ศูนยพ์ัฒนาราษฎร

บนพื้นที่สูงจงัหวัด
เชยีงใหม่
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

72. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน คร้ัง 3        100,000 สวพส
73. อา่นวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 2,896,300    สวพส
74. โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โครงการ 1 180,000       สวพส
75. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน คน 1 36,000          กรมการขา้ว

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.1 3,258,300    
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการด่าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.2
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรูแ้ละเครือข่ายความรู้

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่ปฏิบัติงาน
ส่าเร็จด่าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ประเมินเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวง และการเตรียมความพร้อมของชุมชน/หน่วยงานท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการโครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.3

แผนงานที่ 5.4 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าหลักเกณฑ์การขยายพ้ืนที่การด่าเนินงานไปสู่พ้ืนที่เป้าหมายใหม่ที่ส่าคัญ

โครงการหลักที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ และการจัดท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ใหม่

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.4

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 3,258,300    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 6,075,030    

34



หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
1. กรมปศุสัตว์ 4 37,900
2. กรมประมง 5 102,500
3. กรมส่งเสริมการเกษตร 3 16,250
4. กรมการข้าว 6 74,000
5. ศูนย์พฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวัดเชียงใหม่ 2 45,000
6. สถาบันวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 55 5,799,380

รวมงบประมาณ  6    หน่วยงาน 75 6,075,030

3. สรุปแผนปฏิบตังิานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเปา้  อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามรายหน่วยงาน
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งบประมาณ  

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– แผนงานที ่1.3 เลีย้งสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็และเพ่ือ
เปน็แหลง่อาหารของชมุชน

โครงการหลกัที ่1 เลีย้งสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต

1) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แหง่ 1 19,400     สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
2. โครงการสง่เสริมการเลีย้งสตัว์

 1) กจิกรรมส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 3 16200 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
3. โครงการสนับสนถนการเลีย้งสตัว์ตามศักยภาพพ้ืนที่

1) กจิกรรมฝึกอบรม

     เกษตรกร ราย 8 800 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิม
ประสทิธิภาพการบริหารจดัการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลกัที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

1. ติดตามผลการด่าเนนิงาน 1,500      สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 37,900      

1. กรมปศุสัตว์

แผนปฏบิตังิานโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ปงีบประมาณ  พ .ศ. 2562

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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งบประมาณ  

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– แผนงานที ่1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือเปน็แหล่ง
อาหารของชมุชนโครงการหลักที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลี้ยงสัตว์และประมง

1. ส่งเสริมการพัฒนประมงและสนบัสนนุพันธุ์สัตว์น้่าเพื่อเล้ียงบริโภคและ
สร้างรายได้

ราย/ตัว 10/10000 50,000     ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

ยทุธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงานที ่2.1 ส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

โครงการหลักที ่1  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

1. การถ่ายทอดความรู้การประมงชุมชนพื้นที่โครงการพัฒนาฯ แหง่/ราย 1/10. 5,000      ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง แหง่ 1 10,000     ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

ยทุธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน 
และพืชทอ้งถ่ินของชมุชน

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ

1. การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง
   1.1 ผลิตพชืสัตวน์้่าจดืเพือ่ปล่อยลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติ (ปลาจาด ปลาเลียหนิ) ตัว 50000 25,000       ศูนยว์จิยัและพฒันาประมง

น้่าจดืจงัหวดัเชียงใหม่

2. กรมประมง (ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดเชยีงใหม่ )

แผนปฏบิตังิานโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ปงีบประมาณ  พ .ศ. 2562

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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   1.2 คัดเลือกแหล่งน้่าธรรมชาติและปล่อยพนัธุสั์ตวน์้่า แผน 1 5,000         ศูนยว์จิยัและพฒันาประมง
น้่าจดืจงัหวดัเชียงใหม่

ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
แผนงานที ่5.1 อ านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลักที ่4 อ านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน
1. ติดตามผลการด่าเนินงานและใหค่้าแนะน่า แหง่ 1 7,500         ศูนยว์จิยัและพฒันาประมง

น้่าจดืจงัหวดัเชียงใหม่

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 102,500
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งบประมาณ  

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– แผนงานที ่1.1 สง่เสริมอาชพีภาคการเกษตรโดยผลติพืชและสตัว์ทีเ่ปน็
มติรกับสิง่แวดลอ้ม ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลติ 
ลดตน้ทนุการผลติการเกษตร ใหไ้ดผ้ลผลติทีส่ม่่าเสมอ

โครงการหลกัที ่4  สง่เสริมการปลกูพืชหลายชนิดและปลกูพืชหมนุเวียน
1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัศักยภาพพื้นที่ ราย 25 6,250      ส่งเสริมการเกษตร
2. ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลไมย้ืนนต้นเมอืงหนาว ไร่ 1 4,000      ส่งเสริมการเกษตร
3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมอืงหนาว ไร่ 2 6,000      ส่งเสริมการเกษตร

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 16,250

3. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดเชยีงใหม่ (เกษตรทีสู่ง))

แผนปฏบิตังิานโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ปงีบประมาณ  พ .ศ. 2562

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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งบประมาณ  

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– 
แผนงานที ่1.1 ส่งเสริมอาชพีภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ทีเ่ปน็มติรกับ
สิ่งแวดล้อม ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลิต ลดตน้ทนุการผลิต
การเกษตร ใหไ้ดผ้ลผลิตทีส่ม่่าเสมอ

โครงการหลักที ่2 เสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารของชมุชน

1. สังเคราะหพ์ื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว/ เมล็ดพันธ์ ราย 30 6,000      กรมการข้าว
2.จัดท่าแปลงสาธิต/เรียนรู้ การผลิตเมล็ดข้าว การผลิตเมล็เข้าว และ
เทคโนโลยีการผลิต

ไร่ 1 10,000     

กรมการข้าว
3. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/เพ่อมประสิทธิภาพการปลูกข้าวให้
เพียงพอต่อการบริโภคและขยายผล ไร่ 2 15,000     กรมการข้าว
4. จัดท่าแปลงทดสาอบและอนรัุกษข์้าวพันธ์พื้นเมอืงท้องถิน่ กรมการข้าว
ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิานโครงการหลักที ่4 อ านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

5. ติดตามและใหค่้าแนะน่าเกษตรกร 7,000      กรมการข้าว
โครงการหลักที ่5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบ
โครงการหลวง1. จา้งเหมาเจา้หน้าที่ช่วยปฏบิติังาน คน 1 36,000       กรมการขา้ว

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 74,000

4. กรมการขา้ว

แผนปฏบิตังิานโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ปงีบประมาณ  พ .ศ. 2562

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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งบประมาณ  

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยทุธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรและเขา้ถึงสวัสดกิารของรัฐ

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมและใหบ้ริการดา้นสวัสดกิารสังคม

1. ฝึกอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในด้านต่างๆ 
แกก่ลุ่มเปา้หมาย (ประชุม จัดท่าแผน จัดเวทีค้นหาความต้องการ อบรม
ถ่ายทอด ความรู้ ฝึกปฏบิติั สนบัสนนุวัสดุการเกษตร และสนบัสนนุ
กจิกรรมตามแผน ฯลฯ)

30 ราย 30,000     ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลักที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

1. ติตตามประเมนิผล สรุปผลการด่าเนนิงาน และรายงานผล 15,000     ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 45,000

5. ศูนยพั์ฒนาราษฎรบนพ้ืนทีสู่งจังหวัดเชยีงใหม่

แผนปฏบิตังิานโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ปงีบประมาณ  พ .ศ. 2562

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ

41



แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– 
แผนงานที ่1.1 ส่งเสริมอาชพีภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ทีเ่ปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม 
ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลิต ลดตน้ทนุการผลิตการเกษตร ใหไ้ดผ้ลผลิตที่
สม่่าเสมอ

โครงการหลักที ่1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยแีละผลงานวิจัย

1. โครงการทดสอบพนัธุแ์ละเทคโนโลยกีารปลูกกระเทียมที่เหมาะสมส่าหรับพืน้ที่สูง โครงการ 1 100,000       งบวจิยั

2. โครงการศึกษาเพือ่ลดการสูญเสียผลิตผลพชืผักที่ส่าคัญบนพืน้ที่สูง โครงการ 1 150,000      งบวจิยั

3. โครงการทดสอบพนัธุอ์งุ่นและพฒันาเทคโนโลยกีารปลูกองุ่นบนพืน้ที่สูง โครงการ 1 462,400      งบวจิยั

4. โครงการศึกษา รวบรวม และคัดเลือกสายพนัธุไ์กพ่ืน้เมืองบนพืน้ที่สูง โครงการ 1 80,000       งบวจิยั

5. โครงการศึกษาวสัดุรองพืน้คอกที่เหมาะสมส่าหรับการเล้ียงหมูหลุมบนพืน้ที่สูง โครงการ 1 200,000      งบวจิยั

6. ชุดโครงการวจิยัและพฒันาการเล้ียงผ้ึงเพือ่การเพิม่ผลผลิตพชืและคุณภาพน้่าผ้ึง

    1.1 โครงการยอ่ยที่ 1 การวจิยัและพฒันาการเล้ียงผ้ึงเพือ่การเพิม่ผลผลิตพชืร่วมกบัเกษตรกรบน
พืน้ที่สูง

โครงการ 1 100,000       งบวจิยั

7. โครงการสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละการเรียนรู้การผลิตพชืไร่บนพืน้ที่สูง

    1.1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม

     1) การสนับสนุนกจิกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพชืไร่ ชนดิพืช 1 23,280       ค.พืชไร่

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า  อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 เสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารของชมุชน

8. ชุดโครงการวจิยัเชิงปฏบิติัการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปลูกขา้วบนพืน้ที่สูง

    1.1 โครงการยอ่ยที่ 1 การศึกษาวจิยัพนัธุข์า้วท้องถิน่บนพืน้ที่สูง โครงการ 1 100,000       งบวจิยั

    1.2 งานอา่นวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 20,000        งบวจิยั

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรยัง่ยนื

9. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกพชืผัก

    1.1 การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการฝึกอบรม  คร้ัง 1           2,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

    1.2 การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1         25,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

    1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพชืผัก  กลุ่ม 1        100,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

10. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกขา้ว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตขา้ว )

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว  กลุ่ม 1  ไม่ใช้งบ  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

11. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกไม้ผล

     1.1 การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการฝึกอบรม  คร้ัง 1         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.2 การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1         40,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล  กลุ่ม 1        200,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

12. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกถัว่ (พชืไร่/เหล่ือมสลับด้วยพชืตระกลูถัว่/ลดการเผา/ลดพืน้ที่ปลูก)

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถัว่  กลุ่ม 1         30,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

13. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกไม้ดอก

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก  กลุ่ม 1         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

14. การจดัการการถา่ยทอดความรู้ผ่านระบบ /เครือขา่ยการเรียนรู้โครงการหลวง และการพฒันา
โครงการพฒันาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้เพือ่ถา่ยทอดความรู้ใหก้บัหมู่บา้นเยีย่ม
เยยีน

   1.1 การพฒันาโครงการพฒันาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงเปน็ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน  แห่ง 1         50,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

   1.2 การพฒันาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

        1) การพฒันาแปลงเกษตรกรใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพืน้ที่สูง  ราย 10         20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

    1.3 การสร้างและพฒันาผู้น่าเกษตรกรเพือ่ยกระดับสู่การเปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmer)

        1) การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่)  คร้ัง 1           1,800  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

        2) การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาองค์ความรู้และทักษะใหก้บัเกษตรกร

            (1) การประชุมกลุ่มยอ่ยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเกษตรกร  คร้ัง 2           5,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

            (2) การจดัอบรมเพือ่เพิม่ความรู้ใหเ้กษตรกร  คร้ัง 2           5,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

            (3) การจดัศึกษาดูงานเพือ่พฒันาองค์ความรู้และทักษะใหม่  คร้ัง 1         15,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืชหมนุเวียน

โครงการหลักที ่5 ส่งเสริมการลดการใชส้ารเคมปีอ้งกันและ ก่าจัดโรคและแมลงทดแทนโดยชวี
ภณัฑ์
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่6 รณรงค์เพ่ือลดใชส้ารเคมบีนพ้ืนทีสู่งและเฝ้าระวังการปนเปือ้นมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม15. ถา่ยทอดความรู้เร่ืองการใช้สารเคมีอยา่งถกูต้องและปลอดภยั คร้ัง 1 8,000           ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

16. สนับสนุนกจิกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวเิคราะหห์าสารพษิตกค้างในเลือดของ
เกษตรกร

คร้ัง 1         17,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

17. สนับสนุนกจิกรรมการกา่จดัขยะพษิ จากส่ิงแวดล้อม แหง่ 1         20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่7 การวางแผนการผลิตใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของตลาด
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่8 สนับสนุนการผลิตพืชทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานอาหารปลอดภยัเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่18. ถา่ยทอดความรู้การพฒันาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั  คร้ัง 1           8,100  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

19. การขอรับรองแหล่งผลิตพชื (อาหาร)  แห่ง 1  งบส่วนกลาง  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

20. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต  แห่ง 1           5,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

21. การวเิคราะหป์จัจยัการผลิต -ผลผลิต  แห่ง 1  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.1 สนับสนุนวสัดุอปุกรณ์ในการวเิคราะหส์าร  แห่ง 1         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.2 ค่าน้่ายาและค่าอปุกรณ์ หรือค่าจา้งการวเิคราะหส์ารตกค้างในผลผลิต  แห่ง 1         40,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ รวมทัง้การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและ
การตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.1 1,858,580    

แผนงานที ่1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือขา่ยการเรียนรู้

โครงการหลักที ่1 ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรผ่านระบบ /เครือขา่ยการเรียนรู้
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชมุชน

โครงการหลักที ่3 สร้างเครือขา่ยการเรียนรู้กับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.2

แผนงานที ่1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือเปน็แหล่งอาหารของ
ชมุชน

โครงการหลักที ่1 เลี้ยงสัตว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก

22. การส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงสัตวแ์ละประมง

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปศุ
สัตว์/ประมง กลุ่ม 1         50,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลี้ยงสัตว์และประมง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.3         50,000

แผนงานที ่1.4 ส่งเสริมอาชพีนอกภาคการเกษตร

โครงการหลักที ่1 สนับสนุนดา้นการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ และการเกษตร เชือ่มโยงกับผลิตผล 
สินค้าและบริการทีม่คุีณภาพ

โครงการหลักที ่2 เพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหตัถกรรม

23. โครงการฟืน้ฟแูละอนุรักษง์านหตัถกรรมของชนเผ่าบนพืน้ที่สูง

     1.1 การสนับสนุนการอนุรักษแ์ละฟืน้ฟงูานหตัถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพืน้ที่สูง

          1) สนับสนุนการจดักจิกรรมเพือ่เผยแพร่ภมูิปญัญาด้านหตัถกรรมท้องถิน่แบบด้ังเดิมของชน
เผ่าที่มีความเส่ียงใน การสูญหายและงานหตัถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง 1 ค.หัตถกรรม

24. การสนับสนุนการพฒันาประสิทธภิาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหตัถกรรมบนพืน้ที่สูง

    1.1 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานและจดัท่าแผนการด่าเนินงานพฒันางานหตัถกรรมบนพืน้ที่สูง คร้ัง/คน 1/50. ค.หัตถกรรม

โครงการหลักที ่3 สร้างมลูค่าเพ่ิมใหส้ินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต
25. การพฒันาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

     1.1 สนับสนุนกจิกรรมเพิม่มูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจดัการกลุ่มแปรรูปผลผลิต กลุ่ม 2         25,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.4 25,000        
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่1 1,933,580    
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงานที ่2.1 ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

โครงการหลักที ่1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

26. ถา่ยทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง คร้ัง 1           5,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

27. สนับสนุนกจิกรรมการพฒันาชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ชุมชน 1         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลัก 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.1         15,000
แผนงานที ่2.2  ส่งเสริมการจัดท่าแผนชมุชนและขบัเคลื่อนไปสู่การปฏบิตัิ

โครงการหลักที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดท่าแผนชมุชนทีส่อดคล้องกับความตอ้งการและบริบท
ของชมุชน 

28. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท่าและขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏบิติั แผน 6  งบแผนชุมชน  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

29. จดัศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจา้หน้าที่เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
บริหารจดัการชุมชน

คร้ัง/คน 1/10
ค.แผนชุมชน

30. สนับสนุนกจิกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชน 1 ค.แผนชุมชน

31. การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการ

 1.1 จดัอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่ และผู้น่าชุมชนในพืน้ที่โครงการพฒันาพืน้ที่
สูงแบบโครงการหลวง

คร้ัง 1
ค.แผนชุมชน

 1.2 จดักจิกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏบิติั (CoP) เพือ่สนับสนุนการท่างานพฒันาพืน้ที่สูง คร้ัง 1 ค.แผนชุมชน

 1.3 สรุปผลเชิงปฏบิติัการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การน่าแผนชุมชนเพือ่ขบัเคล่ือนบริหารจดัการ
ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม

คร้ัง 1
ค.แผนชุมชน

32. โครงการจดัท่าแผนชุมชนในพืน้ที่โครงการพฒันาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง

     1.1 จดัเวทีชุมชนเพือ่จดัท่าแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพืน้ที่โครงการพฒันาพืน้ที่สูง
แบบโครงการหลวง

ชุมชน 1
        12,000 ค.แผนชุมชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 พัฒนาศักยภาพชมุชนดา้นกระบวนการวางแผนพัฒนาชมุชน

โครงการหลักที ่3 เชือ่มโยงแผนชมุชนและแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานตา่งๆและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.2 12,000        
แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรและเขา้ถึงสวัสดกิารของรัฐ

โครงการหลักที ่1 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

โครงการหลักที ่2  ส่งเสริมดา้นสุขอนามยั สุขภาวะ
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมและใหบ้ริการดา้นสวัสดกิารสังคม

รววมงบประมาณแผนงานที ่2.3
แผนงานที ่2.4  สืบสานวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และการรักษาสิทธขิองชมุชน

โครงการหลักที ่1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณชีนเผ่าเพ่ือสร้างความภาคภมูใิจและรายได้
ใหกั้บชมุชน

โครงการหลักที ่2 ตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและความหลากหลายทางชวีภาพบนพ้ืนทีสู่ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.4

แผนงานที ่2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชมุชนเพ่ือขบัเคลื่อนการพัฒนาในดา้นตา่งๆ

โครงการหลักที ่1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชมุชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 สร้างผู้น่าชมุชนรุ่นใหม่

โครงการหลักที ่3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีสู่ง

33. เยาวชน

     1.1 สนับสนุนกจิกรรมกลุ่มและการบริหารจดัการกลุ่มเยาวชน กลุ่ม 1 10,000         ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

34. โครงการพฒันาศักยภาพเยาวชนบนพืน้ที่สูง

     1.1 การพฒันากลุ่มเยาวชนบนพืน้ที่สูง

         1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกบัเกษตรกรญีปุ่น่ ประจา่ปี คร้ัง/คน 1/1. ค.เยาวชน

         1.2 จดักจิกรรมศึกษาดูงานเพือ่สร้างเสริมประสบการณ์ผู้น่าเยาวชน คร้ัง/คน 1/40. ค.เยาวชน

35. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง

    1.1 กจิกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง /การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน

    1.2 จดักจิกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน

    1.3 จดัแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพืน้ที่โครงการหลวงและพืน้ที่โครงการพฒันาพืน้ที่สูง
แบบโครงการหลวง ร่วมกบัอทุยานหลวงราชพฤกษ์ คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.5 10,000        
แผนงานที ่2.6 สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มตา่งๆ วิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุ่มธรุกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลักที ่1 สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุ่มธรุกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ ์

36. สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มในชุมชน กลุ่ม 1 70,000         ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

53



แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 พัฒนากองทนุเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชมุชน

โครงการหลักที ่3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือวาง
แผนการผลิตพืช

37. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการด้านการตลาดและสถาบนัเกษตรกร

     1.1  สนับสนุนการพฒันาและเพิม่ศักยภาพสถาบนัเกษตรกร กลุ่ม 1 10,000         ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.6 80,000        
แผนงานที ่2.7  จัดหาชอ่งทางการตลาด การสร้างเครือขา่ยขยายชอ่งทางการตลาด

โครงการหลักที ่1 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือจัดหาชอ่งทางการตลาด

38. ประชุมการจดัท่าแผนการผลิตและการตลาดร่วมกบัเกษตรกร คร้ัง 4         12,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

39. ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมการจดัการหลังการเกบ็เกีย่ว และการตลาด พื้นที่ 1         30,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

40. สนับสนุนกจิกรรมการพฒันาเพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์ พื้นที่ 1         20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่2 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือเชือ่มโยงกับระบบการผลิตและการตลาดกับ
โครงการหลวง

โครงการหลักที ่3 สร้างความร่วมมอืกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรตา่งๆ เพ่ือขยายชอ่งทาง
การตลาดและสนับสนุนสินค้าชมุชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่4 พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือใหเ้กษตรกรและเจ้าหน้าทีเ่ขา้ถึงขอ้มลู ความรู้ และ
ราคาตลาดของผลิตผลทีส่่าคัญไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.7         62,500
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่2        179,500

ยทุธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที ่3.1 ก่าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ควบคุมการบกุรุกพ้ืนทีป่า่ และปรับระบบการ
ใชพ้ื้นทีใ่หเ้หมาะสมตามหลักวิชาการ

โครงการหลักที ่1 จัดท่าแนวเขตพ้ืนทีป่า่และพ้ืนทีเ่กษตรเพ่ือปอ้งกันการบกุรุก

โครงการหลักที ่2 จัดท่าเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงเพ่ือวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใน
การผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
41. การจดัท่าขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจดัการพืน้ที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

     1.1 จดัเวทีสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน และชุมชน เร่ือง การจดัระเบยีบชุมชน เพือ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินอยา่งยัง่ยนื คร้ัง

1           6,250
 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.2 การส่ารวจขอ้มูลพืน้ฐาน ขอ้มูลรายแปลงของเกษตรกร และจดัท่าแผนที่แสดงขอบเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน หมูบ่า้น

1        100,000
 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.3 การประชุม และท่าพจิารณ์จดัต้ังกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบยีบ คร้ัง 1           6,250  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรใหเ้หมาะสมตามแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

โครงการหลักที ่4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดบัไร่นาโดยเกษตรกร และการประหยดัการใชน่้้า

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.1 112,500       
แผนงานที ่3.2  ปลูกและฟ้ืนฟูปา่ตน้น่้าล่าธารโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน

โครงการหลักที ่1 รณรงค์การปลูกปา่ตน้น่้าล่าธาร โดยกระบวนการมสี่วนของชมุชน เพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

42. สนับสนุนกจิกรรมการปลูกปา่เพือ่ฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์ในพืน้ที่ปา่ชุมชน หรือ ปา่อนุรักษ์

     1.1 สนับสนุนกจิกรรมการปลูกปา่ฟืน้ฟรูะบบนิเวศต้นน้่า ปา่เปยีก ปา่พืน้บา้นอาหารชุมชน และ
ปลูกเปน็แนวเขตกนัชนพืน้ที่ปา่/ที่ท่ากนิ  โดยใช้รูปแบบการปลูกปา่ 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง ไร่               10         12,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจงูใจในการดูแลรักษาปา่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน 
(PES) ไร่               20         20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 ส่งเสริมการปลูกไมย้นืตน้ทดแทนปา่ทีถู่กบกุรุกท่าการเกษตร

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมการปลูกปา่ชาวบา้น  เพ่ือการอนุรักษ์และการใชส้อยในครัวเรือน

43. ส่งเสริมโครงการปลูกปา่ชาวบา้นในพระบรมราชูปถมัภข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ต้น 1,250         50,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

44. ดูแลแปลงปลูกปา่ชาวบา้น (แปลงเดิม) ต้น 3,000         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่4 ขยายพืชพันธุท์อ้งถ่ินและการปลูกไมท้อ้งถ่ิน

โครงการหลักที ่5 สร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

45. การส่งเสริมกจิกรรมการอนุรักษ ์และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (
 การรณรงค์ ท่าแนวกนัไฟ ลาดตระเวน บวชปา่  การขยายพนัธุพ์ชืท้องถิน่ ท่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
การส่ารวจปา่ ใช้ประโยชน์จากปา่ กา่จดัขยะ การท่าปุย๋หมัก ลดการใช้สารเคมี กจิกรรมเยาวชน ฯลฯ ) พื้นที่                 3         50,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่6 จัดท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.2 142,500       
แผนงานที ่3.3 อนุรักษ์ดนิและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณข์องดนิทีเ่สื่อมโทรม

โครงการหลักที ่1 จัดท่าระบบอนุรักษ์ดนิและน่้า และการฟ้ืนฟูแหล่งน่้าธรรมชาติ

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณข์องดนิ
46. สนับสนุนกจิกรรมการฟืน้ฟแูละปรับปรุงบา่รุงดิน พื้นที่ 1         30,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

47. สนับสนุนกจิกรรมการผลิตปุย๋อนิทรียแ์ละปจัจยัการผลิตชีวภาพ กลุ่ม 1         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

48. กจิกรรมเพือ่สร้างความปลอดภยัใหก้บัส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการ
สุขาภบิาล

     1.1 วเิคราะหคุ์ณภาพดินและน้่า แหง่ 1 60,000         ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่3  ส่งเสริมใชส้ารอินทรียล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่4 ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก
49. สนับสนุนกจิกรรมการปลูกหญา้แฝก เพือ่อนุรักษดิ์นและน้่าในชุมชน กล้า 20,000         30,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่5 จัดท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.3 130,000       
แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน และพืชทอ้งถ่ิน
ของชมุชน

โครงการหลักที ่1 ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชวีภาพ

50. สนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน /พชื
อาหาร/สมุนไพร กลุ่ม 1         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น่้าจืดในแหล่งน่้าธรรมชาติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.4 10,000        
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในสิ่งแวดล้อม

โครงการหลักที ่1 สร้างระบบหมนุเวียนวัสดทุีใ่ชแ้ล้ว เพ่ือน่าไปสู่สังคมลดขยะ ผ่านมาตรการตา่งๆ

โครงการหลักที ่2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดบัชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.5

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่3 395,000       
ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานที ่4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่่าเปน็ตอ่การด่ารงชวีิต ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า และ
พลังงานในชมุชน

โครงการหลักที ่1 พัฒนาเส้นทางล่าเลียง

โครงการหลักที ่3  ขยายเขตไฟฟ้าใหร้าษฎรไมม่ไีฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.1
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า เพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน่้าทีม่ปีระสิทธภิาพ

โครงการหลักที ่1 พัฒนาแหล่งน่้าเพ่ือการเกษตร

51. สนับสนุนกจิกรรมการพฒันาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกจิกรรมการเกษตรและใช้
ในการอปุโภคบริโภค แห่ง 1 100,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลักที ่2  ก่อสร้างระบบส่งน่้าชลประทาน

โครงการหลักที ่3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.2 100,000      
แผนงานที ่4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานและลดตน้ทนุการผลิต

โครงการหลักที ่1 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง

โครงการหลักที ่2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.3

แผนงานที ่4.4 พัฒนาระบบโลจิสตกิส์และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนและลดตน้ทนุการจัดการ
ผลผลิตโครงการหลักที ่1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสตกิส์เพ่ือลดตน้ทนุผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.4

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่4 100,000       
ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการการ
ประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลักที ่1 ท่าแผนปฏบิตัแิบบบรูณาการของหน่วยงานทีม่คีวามชดัเจนในการตอบสนอง
ความตอ้งการของชมุชน

โครงการหลักที ่2 ประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิานอยา่งใกล้ชดิโดยการใชค้ณะท่างาน
โครงการขยายผลโครงการหลวง

52. ประชุมคณะท่างานระดับอา่เภอ คร้ัง 3 15,000         ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่3 ประเมนิผลแผนแมบ่ท

โครงการหลักที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

โครงการหลักที ่5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวง

53. สนับสนุนกจิกรรมส่งเสริมการบรูณาการร่วมกบัชุมชนและหน่วยงาน คร้ัง 3        100,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

54. อา่นวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 2,896,300     ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

55. โครงการจดัการองค์ความรู้และสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการวจิยั โครงการ 1 180,000       งบวจิยั

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.1 3,191,300    
แผนงานที ่5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มลู

โครงการหลักที ่1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูโครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการหลักที ่2 พัฒนาระบบตดัสินใจและเตอืนภยั
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่3 พัฒนาเครือขา่ยการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.2

แผนงานที ่5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏบิตังิานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยีย่มเยยีน การเรียนรู้และเครือขา่ยความรู้

โครงการหลักที ่1 จัดท่าหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏบิตังิานส่าเร็จด่าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 ประเมนิเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง 
และการเตรียมความพร้อมของชมุชน /หน่วยงานทอ้งถ่ิน ในการบริหารจัดการโครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.3

แผนงานที ่5.4 ศึกษาวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่

โครงการหลักที ่1 จัดท่าหลักเกณฑ์การขยายพ้ืนทีก่ารด่าเนินงานไปสู่พ้ืนทีเ่ปา้หมายใหมท่ีส่่าคัญ

โครงการหลักที ่2 ศึกษาวิเคราะห ์และการจัดท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.4

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่5 3,191,300    
รวมงบประมาณทัง้สิ้น (บาท) 5,799,380    
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