
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน
งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชพีบนฐานความรู้ แผนงาน 1.1 การวิจัยและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ใหไ้ด้ผลผลิตที่
สม่่าเสมอ

           556,750

แผนงาน 1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้              62,500

แผนงาน 1.3 เล้ียงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเปน็แหล่งอาหารของชุมชน              80,500

แผนงาน 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร              10,000

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและ
การพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงาน 2.1  ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิติัในระดับชุมชน

แผนงาน 2.2 ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคล่ือนไปสู่การปฏบิติั

แผนงาน 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึง สวัสดิการของรัฐ              30,000

แผนงาน 2.4 ศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น และการรักษาสิทธิชุมชน

แผนงาน 2.5 สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาในด้านต่างๆ              40,000

แผนงาน 2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ์

             10,000

แผนงาน 2.7 จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด              18,900

3. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แผนงาน 3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ควบคุมการบกุรุกพื้นที่ปา่ และปรับระบบการใช้พื้นที่
ใหเ้หมาะสมตามหลักวิชาการ

แผนงาน 3.2 ปลูกและฟื้นฟูปา่ต้นน้า่ล่าธาร และระบบนเิวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

           270,800

2. สรุปงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 แยกตามยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา  แผนงานและงบประมาณ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน
งบประมาณ 

(บาท)

แผนงาน 3.3 อนรัุกษ์ดินและน้า่ และฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินที่เส่ือมโทรม            395,000

แผนงาน 3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน
           480,500

แผนงาน 3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในส่ิงแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงาน 4.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ่าเปน็ต่อการด่ารงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงานใน

ชุมชน

แผนงาน 4.2 พัฒนาแหล่งน้า่ขนาดเล็ก ระบบน้า่บาดาล และระบบกระจายน้า่ เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้า่ที่มีประสิทธิภาพ

             20,000

แผนงาน 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนบัสนนุการผลิตใหไ้ด้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

แผนงาน 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนบัสนนุและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
5. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ แผนงาน 5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ

ประสานงานและบรูณาการปฏบิติังาน
        1,119,400

แผนงาน 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

แผนงาน 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่
ปฏบิติังานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรู้และเครือข่ายความรู้

แผนงาน 5.4 ศึกษาวิเคราะหแ์นวทาง ในการด่าเนนิงานพัฒนาพื้นที่ใหม่
       3,094,350รวมงบประมาณทั้งสิน้
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– 
แผนงานที ่1.1 สง่เสรมิอาชพีภาคการเกษตรโดยผลติพืชและสตัวท์ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม 
ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลติ ลดตน้ทุนการผลติการเกษตร ให้ไดผ้ลผลติที่
สม่่าเสมอ

โครงการหลกัที ่1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยแีละผลงานวจิัย

1.โครงการศึกษาเพือ่ลดการสูญเสียผลิตผลพชืผักทีส่่าคัญบนพืน้ทีสู่ง โครงการ 1 150,000 สวพส

2. ชุดโครงการวจิยัและพฒันาการเล้ียงผ้ึงเพือ่การเพิม่ผลผลิตพชืและคุณภาพน้่าผ้ึง

    โครงการยอ่ยที ่1 การวจิยัและพฒันาการเล้ียงผ้ึงเพือ่การเพิม่ผลผลิตพชืร่วมกบัเกษตรกรบนพืน้ทีสู่ง โครงการ 1 100,000 สวพส

โครงการหลกัที ่2 เสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารของชมุชน

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  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. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 สง่เสรมิผลติพืชภายใตร้ะบบเกษตรยั่งยนื

3. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกพชืผัก

   1) การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการฝึกอบรม คร้ัง/คน 1/30. 5,000 สวพส
   2) การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10. 20,000 สวพส
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพชืผัก กลุ่ม/ไร่/คน 1/25/45 80,000 สวพส
4. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกไม้ผล

   1) การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการฝึกอบรม คร้ัง/คน 1/20. 3,000 สวพส
   2) การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10. 20,000 สวพส
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล กลุ่ม/ไร่/คน 1/36/30 50,000 สวพส
5. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกกาแฟอราบิกา้

   1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอ
ราบิกา้ กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/5/12.

10,000
สวพส

6. การส่งเสริมและพฒันาการปลูกไม้ดอก

   1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/12/3.5. 20,000 สวพส
โครงการหลกัที ่4  สง่เสรมิการปลกูพืชหลายชนิดและปลกูพืชหมนุเวยีน

7. ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัศักยภาพพืน้ที่ ราย 25 5,000         
ส่งเสริม
การเกษตร

8. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืนต้นเมืองหนาว ไร่ 1 5,000         
ส่งเสริม
การเกษตร

9. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว ไร่ 3 3,250         
ส่งเสริม
การเกษตร
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่5 สง่เสรมิการลดการใชส้ารเคมปีอ้งกันและ ก่าจัดโรคและแมลงทดแทนโดยชวี
ภณัฑ์

โครงการหลกัที ่6 รณรงค์เพ่ือลดใชส้ารเคมบีนพ้ืนทีส่งูและเฝ้าระวงัการปนเปือ้นมลพิษใน
สิง่แวดลอ้ม10. สนับสนุนกจิกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวเิคราะหห์าสารพษิตกค้างในเลือดของ
เกษตรกร

คร้ัง/คน 1/100. 17,500 สวพส
11. สนับสนุนกจิกรรมการก่าจดัขยะพษิ จากส่ิงแวดล้อม แห่ง 1 15,000 สวพส

โครงการหลกัที ่7 การวางแผนการผลติให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่8 สนับสนุนการผลติพืชทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานอาหารปลอดภยัเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่

12. ถา่ยทอดความรู้การพฒันาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั คร้ัง/คน 1/20. 3,000 สวพส
13. การขอรับรองแหล่งผลิตพชื (อาหาร) แห่ง 1
14. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต แห่ง 1 5,000 สวพส
15. การวเิคราะหป์ัจจยัการผลิต-ผลผลิต

    1) สนับสนุนวสัดุอปุกรณ์ในการวเิคราะหส์าร แห่ง 1 5,000 สวพส
    2) ค่าน้่ายาและค่าอปุกรณ์ หรือค่าจา้งการวเิคราะหส์ารตกค้างในผลผลิต แห่ง 1 40,000 สวพส

โครงการหลกัที ่9 สง่เสรมิและพัฒนาการปลกูเฮมพ์ รวมทัง้การจัดการหลงัการเก็บเก่ียวและ
การตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.1 556,750
แผนงานที ่1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครอืขา่ยการเรยีนรู้

โครงการหลกัที ่1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครอืขา่ยการเรยีนรู้

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาแหลง่เรยีนรู้ และหลกัสตูรการเรยีนรู้ของชมุชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

16. การพฒันาโครงการพฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชน แห่ง 1 20,000 สวพส
17. การพฒันาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

     1) การพฒันาแปลงเกษตรกรใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพืน้ทีสู่ง ราย/แปลง 6/6. 30,000 สวพส
18. การสร้างและพฒันาผู้น่าเกษตรกรเพือ่ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmer)

     1) การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม)่ คร้ัง/ราย 1/10. สวพส
     2) การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาองค์ความรู้และทักษะใหก้บัเกษตรกร

        (1) การประชุมกลุ่มยอ่ยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 1/20. สวพส
        (2) การจดัอบรมเพือ่เพิม่ความรู้ใหเ้กษตรกร คร้ัง/คน 2/20 2,500 สวพส
        (3) การจดัศึกษาดูงานเพือ่พฒันาองค์ความรู้และทักษะใหม่ คร้ัง/คน 1/10 10,000 สวพส

โครงการหลกัที ่3 สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู้กับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.2 62,500
แผนงานที ่1.3 เลีย้งสตัวภ์ายใตร้ะบบมาตรฐานฟารม์ขนาดเลก็และเพ่ือเปน็แหลง่อาหารของ
ชมุชน
โครงการหลกัที ่1 เลีย้งสตัวภ์ายใตร้ะบบมาตรฐานฟารม์ขนาดเลก็

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

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

1) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แห่ง 1 19,400       สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่

2) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก แห่ง 1 5,200         สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่

20. โครงการสง่เสริมการเลีย้งสตัว์
 1) กจิกรรมฝึกอบรม ราย 3 16200 สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่

21. โครงการสนับสนถนการเลีย้งสตัวต์ามศักยภาพพ้ืนที่
1) กจิกรรมฝึกอบรม
     เกษตรกร ราย 13 1300 สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่

1) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แห่ง 1 19,400       สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่

2) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก แห่ง 1 5,200         สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่

โครงการหลกัที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งสตัวแ์ละประมง

22. แนะน่าส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกบัอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แกก่ลุ่ม
หมูบ่้านในพืน้ทีโ่ครงการฯ รวมทัง้ส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุ่มและน่ารูปแบบการสหกรณ์
ไปใชใ้นการบริหารจดัการ

ราย หมูบ่้าน 5,800          กรมส่งเสริม
สหกรณ์

23. ประชมุเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเจหาน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทน
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ร่วมท่าจดัท่าแผนพัฒนา
การด่าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการและสอดคล้องกบัแผนการผลิตของโครงการพัฒนาพืน้ทีสู่งฯ

ตัว 10000 8,000          กรมส่งเสริม
สหกรณ์
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.3 80,500

แผนงานที ่1.4 สง่เสรมิอาชพีนอกภาคการเกษตร

โครงการหลกัที ่1 สนับสนุนดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศ และการเกษตร เชือ่มโยงกับผลติผล 
สนิค้าและบรกิารทีม่คุีณภาพ

โครงการหลกัที ่2 เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติและการบรหิารจัดการกลุม่หัตถกรรม

24. การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟืน้ฟงูานหตัถกรรมทีม่ีคุณค่าของชนเผ่าบนพืน้ทีสู่ง

    1.1 สนับสนุนการจดักจิกรรมเพือ่เผยแพร่ภมูิปัญญาด้านหตัถกรรมท้องถิ่นแบบด้ังเดิมของชนเผ่าที่
มีความเส่ียงใน การสูญหายและงานหตัถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง

1
สวพส

25. การสนับสนุนการพฒันาประสิทธภิาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหตัถกรรมบนพืน้ทีสู่ง คร้ัง 5
    1.1  สนับสนุนการจดักจิกรรมเพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธแ์ละส่งเสริมการตลาดสินค้าหตัถกรรม คร้ง/คน 1/50 สวพส
    1.2 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานและจดัท่าแผนการด่าเนินงานพฒันางานหตัถกรรมบนพืน้ทีสู่ง
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 สรา้งมลูค่าเพ่ิมให้สนิค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรปูผลผลติ
26. การพฒันาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

     1.1 สนับสนุนกจิกรรมเพิม่มูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจดัการกลุ่มแปรรูปผลผลิต กลุ่ม/คน 1/10. 10,000 สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.4 10,000
รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่1 709,750

ยทุธศาสตรท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงานที ่2.1 สง่เสรมิการน่าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

โครงการหลกัที ่1  น้อมน่าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกั 2 สง่เสรมิและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.1
แผนงานที ่2.2  สง่เสรมิการจัดท่าแผนชมุชนและขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัิ

โครงการหลกัที ่1 สง่เสรมิและสนับสนุนจัดท่าแผนชมุชนทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการและบรบิท
ของชมุชน 

27. โครงการจดัท่าแผนชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวง

     1. การส่งเสริมและสนับสนุนการน่าแผนชุมชนไปสู่การปฏบิัติ

        1.1 จดัศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจา้หน้าทีเ่พือ่เพิม่ศักยภาพใน
การบริหารจดัการชุมชน

คร้ัง/คน 1/40
สวพส

        1.2 สนับสนุนกจิกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชมุชน 20 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

28.การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการ

     1.1 จดัอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาศักยภาพเจา้หน้าที ่และผู้น่าชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ที่
สูงแบบโครงการหลวง

คร้ัง 1
สวพส

     1.2 จดักจิกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏบิัติ (CoP) เพือ่สนับสนุนการท่างานพฒันาพืน้ทีสู่ง คร้ัง 1 สวพส
     1.3 สรุปผลเชิงปฏบิัติการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การน่าแผนชุมชนเพือ่ขบัเคล่ือนบริหารจดัการ
ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม

คร้ัง 1
สวพส

29. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท่าและขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏบิัติ แผน/ชมุชน/
หมูบ่้าน

1/1/1 งบแผนชมุชน
สวพส

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาศักยภาพชมุชนดา้นกระบวนการวางแผนพัฒนาชมุชน

โครงการหลกัที ่3 เชือ่มโยงแผนชมุชนและแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานตา่งๆและองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.2

แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชวีติเกษตรกรและเขา้ถึงสวสัดกิารของรฐั

โครงการหลกัที ่1 สง่เสรมิการเรยีนรู้ภาษาไทยและการเรยีนรู้ตามอัธยาศัย
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2  สง่เสรมิดา้นสขุอนามยั สขุภาวะ

โครงการหลกัที ่3 สง่เสรมิและให้บรกิารดา้นสวสัดกิารสงัคม

30. ฝึกอบรมการประกอบอาชพีตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในด้านต่างๆ แก่
กลุ่มเป้าหมาย(โดยการจดัประชมุ จดัท่าแผน จดัเวทีค้นหาความต้องการอบรมถา่ยทอด
ความรู้ ฝึกปฎิบัติ สนับสนุนวัสดุการเกษตร และสนับสนุนกจิกรรมตามแผนฯ)

คร้ัง 30 30,000       ศูนยพ์ัฒนารา
ษฏรบนพืน้ทีสู่ง
จงัหวัดเชยีงใหม่

รววมงบประมาณแผนงานที ่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. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่2.4  สบืสานวฒันธรรมประเพณีและภมูปิญัญาท้องถ่ิน และการรกัษาสทิธขิองชมุชน

โครงการหลกัที ่1 อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีชนเผ่าเพ่ือสรา้งความภาคภมูใิจและรายได้
ให้กับชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ตอ่ยอดภมูปิญัญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชวีภาพบนพ้ืนทีส่งู

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.4

แผนงานที ่2.5  สรา้งและพัฒนาผู้น่าชมุชนเพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนาในดา้นตา่งๆ

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชมุชน

โครงการหลกัที ่2 สรา้งผู้น่าชมุชนรุ่นใหม่
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีส่งู

31. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีส่งู

32. การพฒันากลุ่มเยาวชนบนพืน้ทีสู่ง

    1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกบัเกษตรกรญีปุ่น่ ประจ่าปี คร้ัง/คน 1/25. สวพส
    1.2 จดักจิกรรมศึกษาดูงานเพือ่สร้างเสริมประสบการณ์ผู้น่าเยาวชน คร้ัง/คน 1/40. สวพส
33. ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

     1.1 สนับสนุนการเรียนรู้เพือ่พฒันาสู่การเป็นต้นแบบกลุ่มเยาวชนบนพืน้ทีสู่ง คร้ัง/คร้ัง 3/3. 20,000 สวพส
34. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง

    1.1 กจิกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/30. สวพส
    1.2 จดักจิกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/3. สวพส
    1.3 จดัแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีสู่ง
แบบโครงการหลวง ร่วมกบัอทุยานหลวงราชพฤกษ์ คร้ัง/คน 1/3. สวพส

35. เยาวชน

     1.1 การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยโีดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10. 10,000 สวพส
     1.2 สนับสนุนกจิกรรมกลุ่มและการบริหารจดัการกลุ่มเยาวชน กลุ่ม/คน 1/20. 10,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.5 40,000
แผนงานที ่2.6 สรา้งความเขม้แขง็ของกลุม่ตา่งๆ วสิาหกิจชมุชน การพัฒนากลุม่ธรุกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลกัที ่1 สรา้งความเขม้แขง็ของกลุม่วสิาหกิจชมุชน การพัฒนากลุม่ธรุกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ์ 

36. สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มในชุมชน แห่ง 1 10,000 สวพส

โครงการหลกัที ่2 พัฒนากองทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชมุชน

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพและการบรหิารจัดการกลุม่สหกรณ์ และกลุม่เกษตรกรเพ่ือวาง
แผนการผลติพืช
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.6 10,000
แผนงานที ่2.7  จัดหาชอ่งทางการตลาด การสรา้งเครอืขา่ยขยายชอ่งทางการตลาด

โครงการหลกัที ่1 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือจัดหาชอ่งทางการตลาด

37. ประชุมการจดัท่าแผนการผลิตและการตลาดร่วมกบัเกษตรกร คร้ัง/คน 1/30. 3,900 สวพส
38. ถา่ยทอดความรู้ เร่ือง การบริหารจดัการกลุ่ม และการตลาด แกก่ลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 1/30. 5,000 สวพส
39. สนับสนุนกจิกรรมการพฒันาเพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์ พืน้ที่/ผลิตภณัฑ์ 1/1. 10,000 สวพส

โครงการหลกัที ่2 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือเชือ่มโยงกับระบบการผลติและการตลาดกับ
โครงการหลวง

โครงการหลกัที ่3 สรา้งความรว่มมอืกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรตา่งๆ เพ่ือขยายชอ่งทาง
การตลาดและสนับสนุนสนิค้าชมุชน

โครงการหลกัที ่4 พัฒนาระบบสือ่สารเพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าทีเ่ขา้ถึงขอ้มลู ความรู้ และ
ราคาตลาดของผลติผลทีส่่าคัญไดอ้ยา่งรวดเรว็ทันตอ่เหตกุารณ์
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.7 18,900
รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่2 98,900

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

แผนงานที ่3.1 ก่าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ควบคุมการบกุรกุพ้ืนทีป่า่ และปรบัระบบการ
ใชพ้ื้นทีใ่ห้เหมาะสมตามหลกัวชิาการ

โครงการหลกัที ่1 จัดท่าแนวเขตพ้ืนทีป่า่และพ้ืนทีเ่กษตรเพ่ือปอ้งกันการบกุรกุ

โครงการหลกัที ่2 จัดท่าเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงเพ่ือวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใน
การผลติพืชควบคู่กับการอนุรกัษ์

โครงการหลกัที ่3 สง่เสรมิการปรบัระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

28



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

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดบัไรน่าโดยเกษตรกร และการประหยดัการใชน่้้า

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.1

แผนงานที ่3.2  ปลกูและฟ้ืนฟูปา่ตน้น่้าล่าธารโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น

โครงการหลกัที ่1 รณรงค์การปลกูปา่ตน้น่้าล่าธาร โดยกระบวนการมสีว่นของชมุชน เพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

40. สนับสนุนกจิกรรมการปลูกป่าเพือ่ฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์ในพืน้ทีป่่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์

     1.1 สนับสนุนกจิกรรมการปลูกป่าฟืน้ฟรูะบบนิเวศต้นน้่า ป่าเปียก ป่าพืน้บ้านอาหารชุมชน และ
ปลูกเป็นแนวเขตกนัชนพืน้ทีป่่า/ทีท่่ากนิโดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง แห่ง/คน 1/10. 20,000 สวพส

41. ปลูกป่าไม้ใช้สอย อทุยานฯ 

42. บ่ารุงป่าไม้ใช้สอย อทุยานฯ 

43. จดัท่าระบบป่าเปียก อทุยานฯ 
โครงการหลกัที ่2 สง่เสรมิการปลกูไมย้นืตน้ทดแทนปา่ทีถู่กบกุรกุท่าการเกษตร
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 สง่เสรมิการปลกูปา่ชาวบา้น  เพ่ือการอนุรกัษ์และการใชส้อยในครวัเรอืน

44. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถมัภข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต้น/คน 1/10. 10,000 สวพส

โครงการหลกัที ่4 ขยายพืชพันธุ์ท้องถ่ินและการปลกูไมท้้องถ่ิน

45.ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพือ่ลดการท่าลายป่า กล้า 20,000 58,000          อทุยานฯ 

โครงการหลกัที ่5 สรา้งเครอืขา่ยอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

46. การส่งเสริมกจิกรรมการอนุรักษ์ และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน (
 การรณรงค์ ท่าแนวกนัไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพนัธุ์พชืท้องถิ่น ท่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
การส่ารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า ก่าจดัขยะ การท่าปุย๋หมัก ลดการใช้สารเคมี กจิกรรมเยาวชน ฯลฯ) พืน้ที่/คน 1/200 30,000 สวพส

47.ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมูบ่้าน 1 50,000 อทุยานฯ 

โครงการหลกัที ่6 จัดท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชน

48.จดัท่าแนวกนัไฟ กโิลเมตร              20 102,800 อทุยานฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.2 270,800
แผนงานที ่3.3 อนุรกัษ์ดนิและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของดนิทีเ่สือ่มโทรม

โครงการหลกัที ่1 จัดท่าระบบอนุรกัษ์ดนิและน่้า และการฟ้ืนฟูแหลง่น่้าธรรมชาติ
49. โครงการหลักที ่3  วจิยัและส่งเสริมการใช้สารอนิทรียล์ดใช้สารเคมีทางการเกษตร

     1. ชุดโครงการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ทีสู่ง โครงการ 1 60,000 สวพส
     2. งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 255,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของดนิ
50. สนับสนุนกจิกรรมการฟืน้ฟแูละปรับปรุงบ่ารุงดิน พืน้ที่/ต้น/คน 1/2/10. 20,000 สวพส
51. กจิกรรมเพือ่สร้างความปลอดภยัใหก้บัส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการ
สุขาภบิาล

     1.1 วเิคราะหคุ์ณภาพดินและน้่า แห่ง 1 60,000 สวพส

โครงการหลกัที ่3  สง่เสรมิใชส้ารอินทรยีล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร
52. โครงการยอ่ยที ่1 การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ชีวภาพป้องกนัก่าจดัโรคล่าต้นเน่า Botrytis ของพริก

โครงการหลกัที ่4 สง่เสรมิการปลกูหญ้าแฝก
53. สนับสนุนกจิกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพือ่อนุรักษ์ดินและน้่าในชุมชน กล้า/คน 10,000/10 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่5 จัดท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.3 395,000
แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน และพืชท้องถ่ิน
ของชมุชน

โครงการหลกัที ่1 ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพ

54. โครงการหลักที ่1 วจิยัและฟืน้ฟแูหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ

     1. ชุดโครงการวจิยัและพฒันาพชืสมุนไพรและยาพืน้บ้านบนพืน้ทีสู่ง

         1.1 โครงการยอ่ยที ่1 การวจิยัเชิงปฏบิัติการสู่ความมัน่คงด้านสุขภาพและทรัพยากรสมุนไพร
ของชุมชนบนพืน้ทีสู่ง

โครงการ 1
262,500 สวพส

55. ชุดโครงการวจิยัและพฒันาต่อยอดการอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนบน

      1.1 โครงการยอ่ยที ่1 การวจิยัและพฒันาต้นแบบชุมชนด้านการอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ูและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง

โครงการ 1
43,000 สวพส

      1.2 โครงการยอ่ยที ่2 การศึกษารูปแบบการจดัการเพือ่การอนุรักษ์และฟืน้ฟพูชืท้องถิ่นในป่า
ธรรมชาติของชุมชน

โครงการ 1
145,000 สวพส

56. งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 20,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

57. สนับสนุนการสาธติและพฒันาประสิทธภิาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหารชุมชน /พชื
อาหาร/สมุนไพร กลุ่ม/คน/ไร่ 1/20/2 10,000

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์สตัวน่้์าจืดในแหลง่น่้าธรรมชาติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.4 480,500
แผนงานที ่3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในสิง่แวดลอ้ม

โครงการหลกัที ่1 สรา้งระบบหมนุเวยีนวสัดทุีใ่ชแ้ลว้ เพ่ือน่าไปสูส่งัคมลดขยะ ผ่านมาตรการตา่งๆ

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาโครงการลดคารบ์อนในระดบัชมุชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.5
รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่3 1,146,300

ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานที ่4.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทีจ่่าเปน็ตอ่การด่ารงชวีติ ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า และ
พลงังานในชมุชน

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาเสน้ทางล่าเลยีง

โครงการหลกัที ่3  ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไมม่ไีฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.1
แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหลง่น่้าขนาดเลก็ ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า เพ่ือการอุปโภค
บรโิภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบรหิารจัดการน่้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาแหลง่น่้าเพ่ือการเกษตร
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

58. สนับสนุนกจิกรรมการพฒันาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกจิกรรมการเกษตรและใช้
ในการอปุโภคบริโภค แหง่ 1 20,000 สวพส

โครงการหลกัที ่2  ก่อสรา้งระบบสง่น่้าชลประทาน

โครงการหลกัที ่3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารงุระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.2 20,000
แผนงานที ่4.3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานสนับสนุนการผลติให้ไดม้าตรฐานและลดตน้ทุนการผลติ

โครงการหลกัที ่1 สรา้งโรงคัดบรรจุผลผลติในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลกัที ่3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.3
แผนงานที ่4.4 พัฒนาระบบโลจิสตกิสแ์ละการสือ่สารเพ่ือสนับสนุนและลดตน้ทุนการจัดการ
ผลผลติโครงการหลกัที ่1 พัฒนาและบรหิารจัดการระบบโลจิสตกิสเ์พ่ือลดตน้ทุนผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่4 20,000

ยทุธศาสตรท์ี ่5 เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจัดการการ
ประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่1 ท่าแผนปฏบิตัแิบบบรูณาการของหน่วยงานทีม่คีวามชดัเจนในการตอบสนอง
ความตอ้งการของชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิโดยการใชค้ณะท่างาน
โครงการขยายผลโครงการหลวง

59. ประชุมคณะท่างานระดับอ่าเภอ คร้ัง/คน 3/90. 15,000 สวพส

โครงการหลกัที ่3 ประเมนิผลแผนแมบ่ท

โครงการหลกัที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

60. ติดตามผลการด่าเนินงาน 1,500         สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

     1.1) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000       ศูนยพ์ัฒนารา
ษฏรบนพืน้ทีสู่ง
จงัหวัดเชยีงใหม่

61. บริหารงานและอ่านวยการ โครงการ 1 24,000          อทุยานฯ 
โครงการหลกัที ่5 สนับสนุนการบรหิารจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวง
62. โครงการจดัการองค์ความรู้และสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการวจิยั โครงการ 1 150,000 สวพส
     1.1 สนับสนุนกจิกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกบัชุมชนและหน่วยงาน คร้ัง/คน 2/200 20,000 สวพส
63. อ่านวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 893,900 สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.1 1,119,400
แผนงานที ่5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มลู
โครงการหลกัที ่1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูโครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาระบบตดัสนิใจและเตอืนภยั
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาเครอืขา่ยการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.2 0
แผนงานที ่5.3 เตรยีมความพรอ้มการถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏบิตังิานส่าเรจ็ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยยีน การเรยีนรู้และเครอืขา่ยความรู้

โครงการหลกัที ่1 จัดท่าหลกัเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏบิตังิานส่าเรจ็ด่าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 ประเมนิเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง 
และการเตรยีมความพรอ้มของชมุชน/หน่วยงานท้องถ่ิน ในการบรหิารจัดการโครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.3
แผนงานที ่5.4 ศึกษาวเิคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่
โครงการหลกัที ่1 จัดท่าหลกัเกณฑ์การขยายพ้ืนทีก่ารด่าเนินงานไปสูพ้ื่นทีเ่ปา้หมายใหมท่ีส่่าคัญ
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 ศึกษาวเิคราะห์ และการจัดท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตรท์ี ่5 1,119,400
รวมงบประมาณทัง้สิน้ (บาท) 3,094,350
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หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1. กรมอทุยานแหง่ชาติสัตว์ปา่และพันธุพ์ืช (หน่วยจัดการต้นน้่าแม่เต๊ีย) 7 234,800

2. กรมส่งเสริมการเกษตร 3 13,250

3. กรมปศุสัตว์ 4 43,600

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 13,800

5. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 2 45,000

6. สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 45 2,743,900

รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน 63 3,094,350

3. สรุปแผนปฏบิัติงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จงัหวัดเชียงใหม่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามรายหน่วยงาน
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งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที่ 3.2  ปลกูและฟ้ืนฟูป่าตน้น่้าล่าธารโดยกระบวนการมีสว่นร่วมของ
ทุกภาคสว่น

โครงการหลกัที่ 1 รณรงค์การปลกูป่าตน้น่้าล่าธาร โดยกระบวนการมีสว่นของ
ชมุชน เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

1. ปลูกป่าไม้ใชส้อย อทุยานฯ 

2. บ่ารุงป่าไม้ใชส้อย อทุยานฯ 

3. จดัท่าระบบป่าเปียก อทุยานฯ 
โครงการหลกัที่ 4 ขยายพืชพันธุท์้องถ่ินและการปลกูไม้ท้องถ่ิน

ส่งเสริมชมุชนปลูกไม้ท้องถิน่เพื่อลดการท่าลายป่า กล้า 20,000 58,000         อทุยานฯ 
โครงการหลกัที่ 5 สร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ส่งเสริมให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการใชอ้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมู่บา้น 1 50,000 อทุยานฯ 

โครงการหลกัที่ 6 จดัท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน

จดัท่าแนวกนัไฟ กิโลเมตร      20 102,800 อทุยานฯ 
แผนงานที่ 3.3 อนุรักษ์ดนิและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดนิที่เสือ่ม
โทรม

โครงการหลกัที่ 4 สง่เสริมการปลกูหญา้แฝก
1. ฝายชะลอน้่าแบบกาเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ อทุยานฯ 

1. กรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ปา่และพันธุ์พืช (หน่วยจัดการตน้น้ าแมเ่ตี๊ย) 
แผนปฏบิตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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2. ฝายชะลอน้่าแบบการเบียนชนิดหินทิ้ง อทุยานฯ 

3. ฝายชะลอน้่าแบบกึง่ถาวร อทุยานฯ 
4. ฝายชะลอน้่าแบบถาวร อทุยานฯ 
ยทุธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสทิธิภาพการ
บริหารจดัการการประสานงานและบูรณาการปฏบิัตงิาน

โครงการหลกัที่ 2 ประสานงานและบูรณาการปฏบิัตงิานอยา่งใกลช้ดิโดยการใช้
คณะท่างานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวง

1. บริหารงานและอ่านวยการ โครงการ 1 24,000         อทุยานฯ 
234,800       
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งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ที่
เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมโครงการหลักที่ 4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืช
หมุนเวียน
1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ราย 25 5,000        ส่งเสริมการเกษตร
2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืนต้นเมืองหนาว ไร่ 1 5,000        ส่งเสริมการเกษตร
3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว ไร่ 3 3,250        ส่งเสริมการเกษตร

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 13,250        

2. ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดเชยีงใหม ่
แผนปฏบิตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและ
เพ่ือเปน็แหล่งอาหารของชุมชน

โครงการหลักที่ 1 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
1) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แหง่ 1 19,400       สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
2) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี แหง่ 1 5,200        สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
 1) กิจกรรมฝึกอบรม ราย 3 16200 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
3. โครงการสนับสนถนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพพ้ืนที่
1) กิจกรรมฝึกอบรม
เกษตรกร ราย 13 1300 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการประสานงานและบรูณาการ
ปฏบิตัิงาน

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน
1. ติดตามผลการด่าเนินงาน 1,500        สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 43,600        

3. กรมปศุสัตว์
แผนปฏบิตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและ
เพ่ือเปน็แหล่งอาหารของชุมชน

โครงการหลักที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง
1. แนะน่าส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ แก่กลุ่มหมู่บา้นในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการ
รวมกลุ่มและน่ารูปแบบการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจดัการ

หมู่บา้น 5,800         กรมส่งเสริม
สหกรณ์

2. ประชุมเชิงปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเจหาน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมท่าจดัท่าแผนพัฒนาการด่าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ใหส้อดคล้องกับความต้องการและ
สอดคล้องกับแผนการผลิตของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ

กิจกรรม 1 8,000         กรมส่งเสริม
สหกรณ์

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 13,800        

4. กรมส่งเสรมิสหกรณ์
แผนปฏบิตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
ด้านการตลาด

แผนงานที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐ

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมและใหบ้ริการด้านสวัสดิการสังคม

1. ฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ต่างๆ แก่กลุ่มเปา้หมาย (โดยการจดัประชุม จดัท่าแผน จดัเวทค้ีนหา
ความต้องการอบรมถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฎบิติั สนับสนุนวัสดุการเกษตร 
และสนับสนุนกิจกรรมตามแผนฯ)

คร้ัง 30 30,000       ศูนยพ์ัฒนาราษฏร
บนพื้นที่สูงจงัหวัด
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการประสานงานและบรูณาการ
ปฏบิตัิงาน

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน
1. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
     1.1) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000       ศูนยพ์ัฒนาราษฏร

บนพื้นที่สูงจงัหวัด
เชียงใหม่

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 45,000        

5. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนทีสู่งจังหวัดเชยีงใหม่
แผนปฏบิตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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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.

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– แผนงานที ่1.1 สง่เสริมอาชพีภาคการเกษตรโดยผลติพืชและสตัว์ทีเ่ปน็มติรกับ
สิง่แวดลอ้ม ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลติ ลดตน้ทนุการผลติ
การเกษตร ใหไ้ดผ้ลผลติทีส่ม่่าเสมอ

โครงการหลกัที ่1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยแีละผลงานวิจยั

1.โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่ส่าคัญบนพื้นที่สูง โครงการ 1 150,000 งบวิจัย

2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงผ้ึงเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้่าผ้ึง

    โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการเล้ียงผ้ึงเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชร่วมกบั
เกษตรกรบนพื้นที่สูง

โครงการ 1 100,000 งบวิจัย

โครงการหลกัที ่2 เสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารของชมุชน

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมผลติพืชภายใตร้ะบบเกษตรยัง่ยนื
3. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก
   1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม คร้ัง/คน 1/30. 5,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

   2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10. 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

   3) ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชผัก กลุ่ม/ไร่/คน 1/25/45 80,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

4. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไมผ้ล
   1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม คร้ัง/คน 1/20. 3,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

   2) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10. 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

   3) ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกไมผ้ล กลุ่ม/ไร่/คน 1/36/30

50,000
ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

5. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบกิา้
   1) ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟอราบกิา้ กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/5/12.

10,000
ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

6. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไมด้อก
   1) ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไมด้อก กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/12/3.5. 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่4  สง่เสริมการปลกูพืชหลายชนิดและปลกูพืชหมนุเวียน
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่5 สง่เสริมการลดการใชส้ารเคมปีอ้งกันและ ก่าจดัโรคและแมลง
ทดแทนโดยชวีภณัฑ์

โครงการหลกัที ่6 รณรงค์เพ่ือลดใชส้ารเคมบีนพ้ืนทีส่งูและเฝ้าระวังการปนเปือ้น
มลพิษในสิง่แวดลอ้ม7. สนบัสนนุกจิกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคม ีและการวิเคราะหห์าสารพิษตกค้างในเลือด
ของเกษตรกร

คร้ัง/คน 1/100. 17,500 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

8. สนบัสนนุกจิกรรมการก่าจัดขยะพิษ จากส่ิงแวดล้อม แหง่ 1 15,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่7 การวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่8 สนับสนุนการผลติพืชทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานอาหารปลอดภยั
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

9. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั คร้ัง/คน 1/20. 3,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

10. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) แหง่ 1
11. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต แหง่ 1 5,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

12. การวิเคราะหป์จัจัยการผลิต-ผลผลิต

    1) สนบัสนนุวัสดุอปุกรณ์ในการวิเคราะหส์าร แหง่ 1 5,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

    2) ค่าน้่ายาและค่าอปุกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะหส์ารตกค้างในผลผลิต แหง่ 1 40,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่9 สง่เสริมและพัฒนาการปลกูเฮมพ์ รวมทัง้การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียวและการตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.1 543,500

แผนงานที ่1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือขา่ยการเรียนรู้

โครงการหลกัที ่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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาแหลง่เรียนรู้ และหลกัสตูรการเรียนรู้ของชมุชน
13. การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเปน็ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แหง่ 1 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

14. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน
     1) การพัฒนาแปลงเกษตรกรใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ราย/แปลง 6/6. 30,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

15. การสร้างและพัฒนาผู้น่าเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง 
(smart farmer)

     1) การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) คร้ัง/ราย 1/10. ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

     2) การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหก้บัเกษตรกร
        (1) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 1/20. ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

        (2) การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ใหเ้กษตรกร คร้ัง/คน 2/20 2,500 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

        (3) การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ คร้ัง/คน 1/10 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่3 สร้างเครือขา่ยการเรียนรู้กับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.2 62,500
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่1.3 เลีย้งสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็และเพ่ือเปน็แหลง่
อาหารของชมุชนโครงการหลกัที ่1 เลีย้งสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็

โครงการหลกัที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งสตัว์และประมง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.3
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่1.4 สง่เสริมอาชพีนอกภาคการเกษตร
โครงการหลกัที ่1 สนับสนุนดา้นการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ และการเกษตร เชือ่มโยงกับ
ผลติผล สนิค้าและบริการทีม่คุีณภาพ

โครงการหลกัที ่2 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและการบริหารจดัการกลุม่หตัถกรรม
16. การสนบัสนนุการอนรัุกษแ์ละฟื้นฟูงานหตัถกรรมที่มคุีณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง
    1.1 สนบัสนนุการจัดกจิกรรมเพื่อเผยแพร่ภมูปิญัญาด้านหตัถกรรมท้องถิน่แบบด้ังเดิม
ของชนเผ่าที่มีความเส่ียงใน การสูญหายและงานหตัถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง 1 ค.หตัถกรรม

17. การสนบัสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้า
หตัถกรรมบนพื้นที่สูง

    1.1  สนบัสนนุการจัดกจิกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า
หตัถกรรม คร้ัง 5 ค.หตัถกรรม

    1.2 สัมมนาสรุปผลการด่าเนนิงานและจัดท่าแผนการด่าเนนิงานพัฒนางานหตัถกรรม
บนพื้นที่สูง คร้ง/คน 1/50 ค.หตัถกรรม
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 สร้างมลูค่าเพ่ิมใหส้นิค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปร
รูปผลผลติ
18. การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
     1.1 สนบัสนนุกจิกรรมเพิ่มมลูค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูป
ผลผลิต กลุ่ม/คน 1/10. 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.4 10,000
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่1 616,000

ยทุธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด
แผนงานที ่2.1 สง่เสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

โครงการหลกัที ่1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกั 2 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.1
แผนงานที ่2.2  สง่เสริมการจดัท่าแผนชมุชนและขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัิ
โครงการหลกัที ่1 สง่เสริมและสนับสนุนจดัท่าแผนชมุชนทีส่อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการและบริบทของชมุชน 

19. โครงการจัดท่าแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
     1. การส่งเสริมและสนบัสนนุการน่าแผนชุมชนไปสู่การปฏบิติั
        1.1 จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจ้าหนา้ที่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน คร้ัง/คน 1/40 ค.แผนชุมชน

        1.2 สนบัสนนุกจิกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม ชุมชน 20 ค.แผนชุมชน
20.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
     1.1 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ และผู้น่าชุมชนในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง คร้ัง 1 ค.แผนชุมชน

     1.2 จัดกจิกรรมกลุ่มชุมชนนกัปฏบิติั (CoP) เพื่อสนบัสนนุการท่างานพัฒนาพื้นที่สูง คร้ัง 1 ค.แผนชุมชน
     1.3 สรุปผลเชิงปฏบิติัการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การน่าแผนชุมชนเพื่อขับเคล่ือน
บริหารจัดการชุมชนอย่างมส่ีวนร่วม คร้ัง 1 ค.แผนชุมชน

20. ส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดท่าและขับเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏบิติั แผน/ชุมชน/
หมูบ่า้น

1/1/1 งบแผนชุมชน ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาศักยภาพชมุชนดา้นกระบวนการวางแผนพัฒนาชมุชน

โครงการหลกัที ่3 เชือ่มโยงแผนชมุชนและแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานตา่งๆและ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.2
แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรและเขา้ถึงสวัสดกิารของรัฐ
โครงการหลกัที ่1 สง่เสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

โครงการหลกัที ่2  สง่เสริมดา้นสขุอนามยั สขุภาวะ
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมและใหบ้ริการดา้นสวัสดกิารสงัคม

รววมงบประมาณแผนงานที ่2.3
แผนงานที ่2.4  สบืสานวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และการรักษา
สทิธิของชมุชนโครงการหลกัที ่1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณชีนเผ่าเพ่ือสร้างความภาคภมูใิจ
และรายไดใ้หกั้บชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและความหลากหลายทางชวีภาพบน
พ้ืนทีส่งู

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.4

58



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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชมุชนเพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนาในดา้นตา่งๆ
โครงการหลกัที ่1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชมุชน

โครงการหลกัที ่2 สร้างผู้น่าชมุชนรุ่นใหม่

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีส่งู
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีส่งู
21. การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง
    1.1 โครงการสนบัสนนุเยาวชนฝึกงานกบัเกษตรกรญี่ปุน่ ประจ่าปี คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน
    1.2 จัดกจิกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผู้น่าเยาวชน คร้ัง/คน 1/40. ค.เยาวชน
22. ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
     1.1 สนบัสนนุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเปน็ต้นแบบกลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง คร้ัง/คร้ัง 3/3. 20,000 ค.เยาวชน
23. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง 
    1.1 กจิกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/30. ค.เยาวชน
    1.2 จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/3. ค.เยาวชน
    1.3 จัดแสดงผลการด่าเนนิงานของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ร่วมกบัอทุยานหลวงราชพฤกษ์ คร้ัง/คน 1/3.

ค.เยาวชน

24. เยาวชน
     1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10. 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

     1.2 สนบัสนนุกจิกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน กลุ่ม/คน 1/20. 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.5 40,000
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่2.6 สร้างความเขม้แขง็ของกลุม่ตา่งๆ วิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุม่
ธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลกัที ่1 สร้างความเขม้แขง็ของกลุม่วิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุม่ธุรกิจ
ตามมาตรฐานของสหกรณ ์

25. สนบัสนนุและส่งเสริมกจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน แหง่ 1 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่2 พัฒนากองทนุเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชมุชน

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจดัการกลุม่สหกรณ ์และกลุม่
เกษตรกรเพ่ือวางแผนการผลติพืช

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.6 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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่2.7  จดัหาชอ่งทางการตลาด การสร้างเครือขา่ยขยายชอ่งทางการตลาด
โครงการหลกัที ่1 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือจดัหาชอ่งทางการตลาด
26. ประชุมการจัดท่าแผนการผลิตและการตลาดร่วมกบัเกษตรกร คร้ัง/คน 1/30. 3,900 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

27. ถ่ายทอดความรู้ เร่ือง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แกก่ลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 1/30. 5,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

28. สนบัสนนุกจิกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ พืน้ที่/ผลิตภณัฑ์ 1/1. 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่2 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือเชือ่มโยงกับระบบการผลติและ
การตลาดกับโครงการหลวง

โครงการหลกัที ่3 สร้างความร่วมมอืกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรตา่งๆ เพ่ือ
ขยายชอ่งทางการตลาดและสนับสนุนสนิค้าชมุชน

โครงการหลกัที ่4 พัฒนาระบบสือ่สารเพ่ือใหเ้กษตรกรและเจา้หน้าทีเ่ขา้ถึงขอ้มลู 
ความรู้ และราคาตลาดของผลติผลทีส่่าคัญไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.7 18,900
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่2 68,900
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานที ่3.1 ก่าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ควบคุมการบกุรุกพ้ืนทีป่า่ และปรับ
ระบบการใชพ้ื้นทีใ่หเ้หมาะสมตามหลกัวิชาการ

โครงการหลกัที ่1 จดัท่าแนวเขตพ้ืนทีป่า่และพ้ืนทีเ่กษตรเพ่ือปอ้งกันการบกุรุก

โครงการหลกัที ่2 จดัท่าเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในการผลติพืชควบคู่กับการอนุรักษ์

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมการปรับระบบเกษตรใหเ้หมาะสมตามแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ

62



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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดบัไร่นาโดยเกษตรกร และการ
ประหยดัการใชน่้้า

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.1
แผนงานที ่3.2  ปลกูและฟ้ืนฟูปา่ตน้น่้าล่าธารโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของทกุ
ภาคสว่น

โครงการหลกัที ่1 รณรงค์การปลกูปา่ตน้น่้าล่าธาร โดยกระบวนการมสีว่นของชมุชน 
เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

29. สนบัสนนุกจิกรรมการปลูกปา่เพื่อฟื้นฟูระบบนเิวศนใ์นพื้นที่ปา่ชุมชน หรือ ปา่อนรัุกษ์
     1.1 สนบัสนนุกจิกรรมการปลูกปา่ฟื้นฟูระบบนเิวศต้นน้่า ปา่เปยีก ปา่พื้นบา้นอาหาร
ชุมชน และปลูกเปน็แนวเขตกนัชนพื้นที่ปา่/ที่ท่ากนิโดยใช้รูปแบบการปลูกปา่ 3 อย่าง 
ประโยชน ์4 อย่าง

แหง่/คน 1/10. 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่2 สง่เสริมการปลกูไมย้นืตน้ทดแทนปา่ทีถู่กบกุรุกท่าการเกษตร
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมการปลกูปา่ชาวบา้น  เพ่ือการอนุรักษ์และการใชส้อยใน
ครัวเรือน

30. ส่งเสริมโครงการปลูกปา่ชาวบา้นในพระบรมราชูปถัมภข์องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ต้น/คน 1/10. 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่4 ขยายพืชพันธุ์ทอ้งถ่ินและการปลกูไมท้อ้งถ่ิน

โครงการหลกัที ่5 สร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

31. การส่งเสริมกจิกรรมการอนรัุกษ ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ 
หรือแผนชุมชน ( การรณรงค์ ท่าแนวกนัไฟ ลาดตระเวน บวชปา่การขยายพันธุ์พืชท้องถิน่
 ท่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การส่ารวจปา่ ใช้ประโยชนจ์ากปา่ ก่าจัดขยะ การท่าปุย๋หมกั 
ลดการใช้สารเคมี กจิกรรมเยาวชน ฯลฯ)

พื้นที่/คน 1/200 30,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่6 จดัท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.2 60,000
แผนงานที ่3.3 อนุรักษ์ดนิและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณข์องดนิทีเ่สือ่มโทรม
โครงการหลกัที ่1 จดัท่าระบบอนุรักษ์ดนิและน่้า และการฟ้ืนฟูแหลง่น่้าธรรมชาติ
32. โครงการหลักที่ 3  วิจัยและส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ลดใช้สารเคมทีางการเกษตร
     1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงโครงการ 1 60,000 งบวิจัย
     2. งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 255,000 งบวิจัย

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณข์องดนิ
33. สนบัสนนุกจิกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบ่ารุงดิน พื้นที่/ต้น/คน 1/2/10. 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

34. กจิกรรมเพื่อสร้างความปลอดภยัใหก้บัส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมเีกษตร
และการสุขาภบิาล

     1.1 วิเคราะหคุ์ณภาพดินและน้่า แหง่ 1 60,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่3  สง่เสริมใชส้ารอินทรียล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร
36. โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ชีวภาพปอ้งกนัก่าจัดโรคล่าต้นเนา่ 
Botrytis ของพริก
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่4 สง่เสริมการปลกูหญา้แฝก
37. สนบัสนนุกจิกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนรัุกษดิ์นและน้่าในชุมชน กล้า/คน 10,000/10 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่5 จดัท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของ
ชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.3 395,000
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน และ
พืชทอ้งถ่ินของชมุชน

โครงการหลกัที ่1 ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพ
38. โครงการหลักที่ 1 วิจัยและฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
     1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมนุไพรและยาพื้นบา้นบนพื้นที่สูง
         1.1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเชิงปฏบิติัการสู่ความมัน่คงด้านสุขภาพและ
ทรัพยากรสมนุไพรของชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการ 1
262,500 งบวิจัย

39. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนรัุกษ ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชนค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบน
      1.1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุมชนด้านการอนรัุกษ ์ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทาง

โครงการ 1
43,000 งบวิจัย

      1.2 โครงการย่อยที่ 2 การศึกษารูปแบบการจัดการเพื่อการอนรัุกษแ์ละฟื้นฟูพืช
ท้องถิน่ในปา่ธรรมชาติของชุมชน

โครงการ 1
145,000 งบวิจัย

40. งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 20,000 งบวิจัย
41. สนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคาร
อาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมนุไพร กลุ่ม/คน/ไร่ 1/20/2 10,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สตัว์น่้าจดืในแหลง่น่้าธรรมชาติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.4 480,500
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในสิง่แวดลอ้ม

โครงการหลกัที ่1 สร้างระบบหมนุเวียนวัสดทุีใ่ชแ้ลว้ เพ่ือน่าไปสูส่งัคมลดขยะ ผ่าน
มาตรการตา่งๆ

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดบัชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.5
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่3 935,500

ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที ่4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่่าเปน็ตอ่การด่ารงชวีิต ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า
 และพลงังานในชมุชน

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาเสน้ทางล่าเลยีง

โครงการหลกัที ่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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหลง่น่้าขนาดเลก็ ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบริหารจดัการน่้า
ทีม่ปีระสทิธิภาพ

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาแหลง่น่้าเพ่ือการเกษตร
42. สนบัสนนุกจิกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกจิกรรม
การเกษตรและใช้ในการอปุโภคบริโภค แหง่ 1 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลกัที ่2  ก่อสร้างระบบสง่น่้าชลประทาน

โครงการหลกัที ่3 จดัหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.2 20,000
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลติใหไ้ดม้าตรฐานและลด
ตน้ทนุการผลติ

โครงการหลกัที ่1 สร้างโรงคัดบรรจผุลผลติในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลกัที ่3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.3
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่4.4 พัฒนาระบบโลจสิตกิสแ์ละการสือ่สารเพ่ือสนับสนุนและลดตน้ทนุ
การจดัการผลผลติโครงการหลกัที ่1 พัฒนาและบริหารจดัการระบบโลจสิตกิสเ์พ่ือลดตน้ทนุผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่4 20,000

ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลกัที ่1 ท่าแผนปฏบิตัแิบบบรูณาการของหน่วยงานทีม่คีวามชดัเจนในการ
ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิโดยการใช้
คณะท่างานโครงการขยายผลโครงการหลวง

43. ประชุมคณะท่างานระดับอ่าเภอ คร้ัง/คน 3/90. 15,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่3 ประเมนิผลแผนแมบ่ท

โครงการหลกัที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

โครงการหลกัที ่5 สนับสนุนการบริหารจดัการโครงการขยายผลโครงการหลวง
44. โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการวิจัย โครงการ 1 150,000 งบวจิยั

     1.1 สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริมการบรูณาการร่วมกบัชุมชนและหนว่ยงาน คร้ัง/คน 2/200 20,000 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

45. อ่านวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 918,500 ค.พฒันาพืน้ที่สูงฯ

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.1 1,103,500
แผนงานที ่5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มลู
โครงการหลกัที ่1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูโครงการขยายผลโครงการหลวง
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาระบบตดัสนิใจและเตอืนภยั

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาเครือขา่ยการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.2
แผนงานที ่5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการ
หลวงทีป่ฏบิตังิานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยีย่มเยยีน การเรียนรู้และเครือขา่ยความรู้

โครงการหลกัที ่1 จดัท่าหลกัเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการ
หลวงทีป่ฏบิตังิานส่าเร็จด่าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 ประเมนิเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการขยายผล
โครงการหลวง และการเตรียมความพร้อมของชมุชน/หน่วยงานทอ้งถ่ิน ในการ
บริหารจดัการโครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.3
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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.

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่5.4 ศึกษาวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่
โครงการหลกัที ่1 จดัท่าหลกัเกณฑ์การขยายพ้ืนทีก่ารด่าเนินงานไปสูพ้ื่นทีเ่ปา้หมาย
ใหมท่ีส่่าคัญ

โครงการหลกัที ่2 ศึกษาวิเคราะห ์และการจดัท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนา
พ้ืนทีใ่หม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่5 1,103,500

รวมงบประมาณทัง้สิน้ (บาท) 2,743,900
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