
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน
งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชพีบนฐานความรู้ แผนงาน 1.1 การวิจัยและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ใหไ้ด้ผลผลิตที่
สม่่าเสมอ

           570,800

แผนงาน 1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้              67,500

แผนงาน 1.3 เล้ียงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเปน็แหล่งอาหารของชุมชน            112,100

แผนงาน 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร              83,800

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและ
การพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงาน 2.1  ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิติัในระดับชุมชน
             37,500

แผนงาน 2.2 ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคล่ือนไปสู่การปฏบิติั

แผนงาน 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึง สวัสดิการของรัฐ              30,000

แผนงาน 2.4 ศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิ่น และการรักษาสิทธิชุมชน

แผนงาน 2.5 สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาในด้านต่างๆ              10,000

แผนงาน 2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ์

             35,000

แผนงาน 2.7 จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด              42,500

3. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แผนงาน 3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ควบคุมการบกุรุกพื้นที่ปา่ และปรับระบบการใช้พื้นที่
ใหเ้หมาะสมตามหลักวิชาการ

              5,000

แผนงาน 3.2 ปลูกและฟื้นฟูปา่ต้นน้า่ล่าธาร และระบบนเิวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

           115,000

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

(บาท)

แผนงาน 3.3 อนรัุกษ์ดินและน้า่ และฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินที่เส่ือมโทรม            100,000

แผนงาน 3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน            127,500

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

ชุมชน

แผนงาน 4.2 พัฒนาแหล่งน้า่ขนาดเล็ก ระบบน้า่บาดาล และระบบกระจายน้า่ เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้า่ที่มีประสิทธิภาพ

             50,000

แผนงาน 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนบัสนนุการผลิตใหไ้ด้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

แผนงาน 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนบัสนนุและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
5. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ แผนงาน 5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ

ประสานงานและบรูณาการปฏบิติังาน
        1,917,000

แผนงาน 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

แผนงาน 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่
ปฏบิติังานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรู้และเครือข่ายความรู้

แผนงาน 5.4 ศึกษาวิเคราะหแ์นวทาง ในการด่าเนนิงานพัฒนาพื้นที่ใหม่
       3,303,700รวมงบประมาณทั้งสิน้
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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.

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– แผนงานที ่1.1 สง่เสริมอาชพีภาคการเกษตรโดยผลติพืชและสตัว์ทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลติ ลดตน้ทุนการผลติ
การเกษตร ให้ไดผ้ลผลติทีส่ม่่าเสมอ

โครงการหลกัที ่1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยแีละผลงานวิจยั

1. โครงการทดสอบพันธุ์องุ่นและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นบนพืน้ทีสู่ง โครงการ 1 238,450     สวพส

2. โครงการศึกษา รวบรวม และคัดเลือกสายพันธุ์ไกพ่ืน้เมอืงบนพืน้ทีสู่ง โครงการ 1 80,000       สวพส
3. สนับสนุนการเกษตรบ่ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 5        10,500 กรมหมอ่นไหม

โครงการหลกัที ่2 เสริมสร้างความมั่นคงดา้นอาหารของชมุชน
4. สังเคราะหพ์ืน้ที ่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว/ เมล็ดพันธ์ ราย 30 6,000         กรมการข้าว
5.จัดท่าแปลงสาธิต/เรียนรู้ การผลิตเมล็ดข้าว การผลิตเมล็เข้าว และเทคโนโลยีการผลิต ไร่ 1 10,000       

กรมการข้าว
6. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/เพ่อมประสิทธิภาพการปลูกข้าวใหเ้พียงพอต่อการ
บริโภคและขยายผล ไร่ 2 15,000       กรมการข้าว
7. จัดท่าแปลงทดสาอบและอนุรักษ์ข้าวพันธ์พืน้เมอืงท้องถิ่น กรมการข้าว

แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปางแดงใน  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

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมผลติพืชภายใตร้ะบบเกษตรยั่งยนื
8. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก กลุ่ม 1        30,000 สวพส

9. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไมผ้ล
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกไมผ้ล กลุ่ม 1        96,500 สวพส

10. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหล่ือมสลับด้วยพืชตระกลูถั่ว/ลดการ
เผ่า/ลดพืน้ทีป่ลูก)

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว กลุ่ม 1  ใมใ่ช้งบ สวพส
11. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไมด้อก
   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกไมด้อก กลุ่ม 1        30,000 สวพส

โครงการหลกัที ่4  สง่เสริมการปลกูพืชหลายชนิดและปลกูพืชหมนุเวียน
12. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัศักยภาพพืน้ที่ ราย 25 6,250         ส่งเสริมการเกษตร
13. ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลไมย้ืนนต้นเมอืงหนาว ไร่ 1 4,000         ส่งเสริมการเกษตร
14. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมอืงหนาว 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

โครงการหลกัที ่5 สง่เสริมการลดการใชส้ารเคมปี้องกันและ ก่าจดัโรคและแมลง
ทดแทนโดยชวีภณัฑ์

โครงการหลกัที ่6 รณรงค์เพ่ือลดใชส้ารเคมบีนพ้ืนทีส่งูและเฝ้าระวังการปนเปือ้น
มลพิษในสิ่งแวดลอ้ม15. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้สารเคมอีย่างถูกต้องและปลอดภยั  คร้ัง 1 5,000         สวพส
16. สนับสนุนกจิกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคม ีและการวิเคราะหห์าสารพิษตกค้างใน
เลือดของเกษตรกร

 คร้ัง 1 17,500       สวพส
17. สนับสนุนกจิกรรมการก่าจัดขยะพิษ จากส่ิงแวดล้อม  แห่ง 1 10,000       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. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลกัที ่8 สนับสนุนการผลติพืชทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานอาหาร
ปลอดภยัเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่18. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั  คร้ัง 1 5,600         สวพส
19. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)  แห่ง 1 งบส่วนกลาง สวพส

โครงการหลกัที ่9 สง่เสริมและพัฒนาการปลกูเฮมพ์ รวมทัง้การจดัการหลงัการ
เก็บเก่ียวและการตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.1 570,800     
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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

แผนงานที ่1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือขา่ยการเรียนรู้

โครงการหลกัที ่1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือขา่ยการเรียนรู้

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาแหลง่เรียนรู้ และหลกัสตูรการเรียนรู้ของชมุชน
20. การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และ
การพัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่ถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บัหมู่บ้านเยี่ยมเยียน

     1.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน แหง่ 1         10,000 สวพส
     1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

1) การพัฒนาแปลงเกษตรกรใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพืน้ทีสู่ง คน 10         30,000 สวพส
      1.3 การสร้างและพัฒนาผู้น่าเกษตรกรเพือ่ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกร
ปราดเปร่ือง (smart farmer)

1) การประเมนิและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) คร้ัง 1           2,500 สวพส
2) การจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหก้บัเกษตรกร

(1) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่มเกษตรกร คร้ัง 2           2,500 สวพส
(2) การจัดอบรมเพือ่เพิม่ความรู้ใหเ้กษตรกร คร้ัง 2           2,500 สวพส
(3) การจัดศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ คร้ัง 1         20,000 สวพส

โครงการหลกัที ่3 สร้างเครือขา่ยการเรียนรู้กับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.2 67,500       
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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

แผนงานที ่1.3 เลี้ยงสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็และเพ่ือเป็นแหลง่
อาหารของชมุชน

โครงการหลกัที ่1 เลี้ยงสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็
21. การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์และประมง

    1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์/ประมง

กลุ่ม 1        20,000 สวพส
22. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต

1) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แหง่ 1 19,400       สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
2) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก แหง่ 1 5,200         
23. โครงการสง่เสริมการเลี้ยงสตัว์

 1) กจิกรรมส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 2 16200 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
24. โครงการสนับสนถนการเลี้ยงสตัว์ตามศักยภาพพ้ืนที่

1) กจิกรรมฝึกอบรม

     เกษตรกร ราย 7 1300 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

โครงการหลกัที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลี้ยงสตัว์และประมง

25. ส่งเสริมการพัฒนประมงและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้่าเพือ่เล้ียงบริโภคและสร้างรายได้ ราย/ตัว 10/10000 50,000       ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.3     112,100

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

แผนงานที ่1.4 สง่เสริมอาชพีนอกภาคการเกษตร
โครงการหลกัที ่1 สนับสนุนดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศ และการเกษตร เชื่อมโยง
กับผลติผล สนิค้าและบริการทีม่คุีณภาพ

26. ท่องเทีย่ว
     1.1 สนับสนุนกจิกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว โดยกระบวนการ
มส่ีวนร่วม กลุ่ม 1          5,000 สวพส

โครงการหลกัที ่2 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและการบริหารจดัการกลุ่มหัตถกรรม
27. หตัถกรรม
    1.1 สนับสนุนกจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหตัถกรรม กลุ่ม 1        10,000 สวพส
28. โครงการฟืน้ฟูและอนุรักษ์งานหตัถกรรมของชนเผ่าบนพืน้ทีสู่ง
     1.1 การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟืน้ฟูงานหตัถกรรมทีม่คุีณค่าของชนเผ่าบนพืน้ทีสู่ง
          1) สนับสนุนการจัดกจิกรรมเพือ่เผยแพร่ภมูปิัญญาด้านหตัถกรรมท้องถิ่นแบบ
ด้ังเดิมของชนเผ่าทีม่คีวามเส่ียงใน การสูญหายและงานหตัถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง 1 สวพส

29. การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหตัถกรรมบนพืน้ทีสู่ง การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และวิทยากรด้านงานหตัถกรรมบนพืน้ทีสู่ง

     1.1 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานหตัถกรรมบนพืน้ทีสู่ง แหง 1        55,000 สวพส
     1.2 การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาผู้รู้ในการผลิตงานหตัถกรรมท้องถิ่นทีม่ี
คุณค่าส่าหรับเป็นวิทยากร

คร้ัง/คน 1/1 สวพส

30. การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมลูค่าเพิม่ของสินค้าหตัถกรรม
    1.1 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผลิตงานหตัถกรรม กลุ่ม 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

    1.2 จัดอบรมเพือ่พัฒนาผลิตภณัฑ์หตัถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของ
กลุ่มผู้ผลิตงานหตัถกรรม กลุ่ม/คร้ัง/คน 1/1/20        13,800 สวพส

    1.3 จัดฝึกอบรมเชิงปฎบิัติการเพือ่เพิม่ทักษะในการผลิตงานหตัถกรรมส่าหรับการ
พัฒนาเพือ่เป็นผู้น่ากลุ่มหตัถกรรม

คร้ัง/คน 1/1 สวพส

31. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้า
หตัถกรรมบนพืน้ทีสู่ง
    1.1 ศึกษาดูงานเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ คร้ัง/คน 1/20 สวพส
    1.2 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานและจัดท่าแผนการด่าเนินงานพัฒนางาน
หตัถกรรมบนพืน้ทีสู่ง

คร้ัง/คน 1/1 สวพส

โครงการหลกัที ่3 สร้างมลูค่าเพ่ิมให้สนิค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการ
แปรรูปผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.4 83,800      
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่1 834,200    
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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

ยทุธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด
แผนงานที ่2.1 สง่เสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิัตใินระดบั
ชมุชนโครงการหลกัที ่1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิัตใินระดบัชมุชน
32. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง  คร้ัง 1           7,500 สวพส
33. สนับสนุนกจิกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง  ชุมชน 1         15,000 สวพส
34. การถ่ายทอดความรู้การประมงชุมชนพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาฯ แหง่/ราย 1/10. 5,000         ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

35. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง แหง่ 1 10,000       ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการหลกั 2 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.1       37,500

20



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

แผนงานที ่2.2  สง่เสริมการจดัท่าแผนชมุชนและขบัเคลื่อนไปสู่การปฏบิัติ
โครงการหลกัที ่1 สง่เสริมและสนับสนุนจดัท่าแผนชมุชนทีส่อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการและบริบทของชมุชน 
36. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท่าและขับเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏบิัติ แผน 1  งบแผนชมชุน สวพส
37. การส่งเสริมและสนับสนุนการน่าแผนชุมชนไปสู่การปฏบิัติ

 1.1 จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจ้าหน้าทีเ่พือ่เพิม่
ศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน คร้ัง/คน 1/1 สวพส

 1.2 สนับสนุนกจิกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม ชุมชน 1 สวพส
38. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
     1.1 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่และผู้น่าชุมชนในพืน้ที่
โครงการพัฒนาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวง คร้ัง 1 สวพส

     1.2 จัดกจิกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏบิัติ (CoP) เพือ่สนับสนุนการท่างานพัฒนาพืน้ทีสู่ง คร้ัง 1 สวพส
     1.3 สรุปผลเชิงปฏบิัติการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การน่าแผนชุมชนเพือ่
ขับเคล่ือนบริหารจัดการชุมชนอย่างมส่ีวนร่วม คร้ัง 1 สวพส

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาศักยภาพชมุชนดา้นกระบวนการวางแผนพัฒนาชมุชน

โครงการหลกัที ่3 เชื่อมโยงแผนชมุชนและแผนปฏบิัตกิารของหน่วยงานตา่งๆ
และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.2
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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

แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรและเขา้ถึงสวัสดกิารของรัฐ
โครงการหลกัที ่1 สง่เสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

โครงการหลกัที ่2  สง่เสริมดา้นสขุอนามยั สขุภาวะ

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมและให้บริการดา้นสวัสดกิารสงัคม
39. ฝึกอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในด้านต่างๆ แก่
กลุ่มเป้าหมาย (ประชุม จัดท่าแผน จัดเวทีค้นหาความต้องการ อบรมถ่ายทอด ความรู้ 
ฝึกปฏบิัติ สนับสนุนวัสดุการเกษตร และสนับสนุนกจิกรรมตามแผน ฯลฯ )

30 ราย 30,000       ศูนย์พัฒนาราษฎร
บนพืน้ทีสู่งจังหวัด
เชียงใหม่

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. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่2.4  สบืสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูปิัญญาท้องถ่ิน และการรักษา
สทิธิของชมุชนโครงการหลกัที ่1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าเพ่ือสร้างความ
ภาคภมูใิจและรายไดใ้ห้กับชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ตอ่ยอดภมูปิัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชวีภาพบน
พ้ืนทีส่งู

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.4
แผนงานที ่2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชมุชนเพ่ือขบัเคลื่อนการพัฒนาในดา้นตา่งๆ
โครงการหลกัที ่1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชมุชน
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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

โครงการหลกัที ่2 สร้างผู้น่าชมุชนรุ่นใหม่

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีส่งู
40. เยาวชน
     1.1 สนับสนุนกจิกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน  กลุ่ม 1 10,000       สวพส
41. การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพืน้ทีสู่ง
     1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกบัเกษตรกรญี่ปุน่ ประจ่าปี คร้ัง/คน 1/1. สวพส
     1.2 จัดกจิกรรมศึกษาดูงานเพือ่สร้างเสริมประสบการณ์ผู้น่าเยาวชน คร้ัง/คน ม.ค.-40 สวพส
42. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการ
หลวง
     1.1 กจิกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/25. สวพส
     1.2 จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/1. สวพส
     1.3 จัดแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพืน้ที่
โครงการพัฒนาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวง ร่วมกบัอทุยานหลวงราชพฤกษ์

คร้ัง/คน 1/1. สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.5 10,000       
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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

แผนงานที ่2.6 สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มตา่งๆ วิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุ่ม
ธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลกัที ่1 สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุ่ม
ธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ 

43. สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน  กลุ่ม 7 35,000       สวพส

โครงการหลกัที ่2 พัฒนากองทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชมุชน

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจดัการกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือวางแผนการผลติพืช

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.6 35,000      
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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

แผนงานที ่2.7  จดัหาชอ่งทางการตลาด การสร้างเครือขา่ยขยายชอ่งทาง
การตลาด

โครงการหลกัที ่1 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือจดัหาชอ่งทางการตลาด
44. ประชุมการจัดท่าแผนการผลิตและการตลาดร่วมกบัเกษตรกร  คร้ัง 4 12,500       สวพส
45. ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว และการตลาด  พื้นที่ 1 10,000       สวพส
46. สนับสนุนกจิกรรมการพัฒนาเพือ่เพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ์  พื้นที่ 1 10,000       สวพส
47. สนับสนุนกจิกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน  พื้นที่ 1 10,000       สวพส

โครงการหลกัที ่2 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบการผลติและ
การตลาดกับโครงการหลวง

โครงการหลกัที ่3 สร้างความร่วมมอืกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรตา่งๆ เพ่ือ
ขยายชอ่งทางการตลาดและสนับสนุนสนิค้าชมุชน

โครงการหลกัที ่4 พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือให้เกษตรกรและเจา้หน้าทีเ่ขา้ถึงขอ้มลู 
ความรู้ และราคาตลาดของผลติผลทีส่่าคัญไดอ้ยา่งรวดเร็วทันตอ่เหตกุารณ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.7        42,500
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่2      155,000
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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

ยทุธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานที ่3.1 ก่าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ควบคุมการบุกรุกพ้ืนทีป่่า และ
ปรับระบบการใชพ้ื้นทีใ่ห้เหมาะสมตามหลกัวิชาการ

โครงการหลกัที ่1 จดัท่าแนวเขตพ้ืนทีป่่าและพ้ืนทีเ่กษตรเพ่ือป้องกันการบุกรุก

โครงการหลกัที ่2 จดัท่าเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในการผลติพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
48. การจัดท่าขอบเขตทีดิ่นรายแปลง และการบริหารจัดการพืน้ทีต่ามแผนการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน

     1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เร่ือง การจัด
ระเบียบชุมชน เพือ่การใช้ประโยชน์ทีดิ่นอย่างยั่งยืน  คร้ัง 1          5,000 สวพส

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ

โครงการหลกัที ่4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดบัไร่นาโดยเกษตรกร และการ
ประหยดัการใชน่้้า

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.1 5,000         
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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

แผนงานที ่3.2  ปลกูและฟ้ืนฟูป่าตน้น่้าล่าธารโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของทุก
ภาคสว่น

โครงการหลกัที ่1 รณรงค์การปลกูป่าตน้น่้าล่าธาร โดยกระบวนการมสีว่นของ
ชมุชน เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

49. สนับสนุนกจิกรรมการปลูกป่าเพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศน์ในพืน้ทีป่่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์
     1.1 สนับสนุนกจิกรรมการปลูกป่าฟืน้ฟูระบบนิเวศต้นน้่า ป่าเปียก ป่าพืน้บ้าน
อาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกนัชนพืน้ทีป่่า /ทีท่่ากนิ  โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า
 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ไร่ 20        20,000 สวพส

     1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม
ของกลุ่มชุมชน (PES) ไร่ 20        20,000 สวพส

โครงการหลกัที ่2 สง่เสริมการปลกูไมย้นืตน้ทดแทนป่าทีถู่กบุกรุกท่าการเกษตร

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมการปลกูป่าชาวบ้าน  เพ่ือการอนุรักษ์และการใชส้อย
ในครัวเรือน

50. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ต้น 500        20,000 สวพส
51. ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม)  ต้น 2,000        15,000 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

โครงการหลกัที ่4 ขยายพืชพันธุ์ท้องถ่ินและการปลกูไมท้้องถ่ิน

โครงการหลกัที ่5 สร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

52. การส่งเสริมกจิกรรมการอนุรักษ์ และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ 
หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ท่าแนวกนัไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่น ท่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การส่ารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า ก่าจัดขยะ การ
ท่าปุย๋หมกั ลดการใช้สารเคม ีกจิกรรมเยาวชน ฯลฯ )

พืน้ที่ 1        40,000 สวพส

โครงการหลกัที ่6 จดัท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.2 115,000     
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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

แผนงานที ่3.3 อนุรักษ์ดนิและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดนิทีเ่สื่อมโทรม
โครงการหลกัที ่1 จดัท่าระบบอนุรักษ์ดนิและน่้า และการฟ้ืนฟูแหลง่น่้าธรรมชาติ

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
53. สนับสนุนกจิกรรมการฟืน้ฟูและปรับปรุงบ่ารุงดิน พืน้ที่                1         20,000 สวพส
54. กจิกรรมเพือ่สร้างความปลอดภยัใหก้บัส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมี
เกษตรและการสุขาภบิาล

     1.1 วิเคราะหคุ์ณภาพดินและน้่า แหง่ 1        60,000 สวพส

โครงการหลกัที ่3  สง่เสริมใชส้ารอินทรียล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร

โครงการหลกัที ่4 สง่เสริมการปลกูหญ้าแฝก
55. สนับสนุนกจิกรรมการปลูกหญา้แฝก เพือ่อนุรักษ์ดินและน้่าในชุมชน กล้า 6,000        20,000 สวพส

โครงการหลกัที ่5 จดัท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมสีว่นร่วม
ของชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.3 100,000     
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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

แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน 
และพืชท้องถ่ินของชมุชน

โครงการหลกัที ่1 ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพ
56. สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคาร
อาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมนุไพร กลุ่ม 1        10,000 สวพส

57. โครงการศึกษาชนิดพันธุ์ไผ่เพือ่การใช้ประโยชน์บนพืน้ทีสู่ง โครงการ 1        87,500 สวพส

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สตัว์น่้าจดืในแหลง่น่้าธรรมชาติ
58. การฟืน้ฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง
   1.1 ผลิตพชืสัตว์น้่าจดืเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติ (ปลาจาด ปลาเลียหนิ) ตัว 50000 25,000          ศูนยว์ิจยัและพฒันา

ประมงน้่าจดืจงัหวัด
เชยีงใหม่

   1.2 คัดเลือกแหล่งน้่าธรรมชาติและปล่อยพนัธุ์สัตว์น้่า แผน 1 5,000            ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด
เชยีงใหม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.4 127,500        
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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

แผนงานที ่3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในสิ่งแวดลอ้ม

โครงการหลกัที ่1 สร้างระบบหมนุเวียนวัสดทุีใ่ชแ้ลว้ เพ่ือน่าไปสู่สงัคมลดขยะ 
ผ่านมาตรการตา่งๆ

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดบัชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.5
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่3 347,500        
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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

ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที ่4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่่าเป็นตอ่การด่ารงชวีิต ไดแ้ก่ ถนน 
ไฟฟ้า และพลงังานในชมุชน

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาเสน้ทางล่าเลยีง

โครงการหลกัที ่3  ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไมม่ไีฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.1
แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหลง่น่้าขนาดเลก็ ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบริหารจดัการ
น่้าทีม่ปีระสทิธิภาพ

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาแหลง่น่้าเพ่ือการเกษตร
59. สนับสนุนกจิกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกจิกรรม
การเกษตรและใช้ในการอปุโภคบริโภค แห่ง 1 50,000        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

โครงการหลกัที ่2  ก่อสร้างระบบสง่น่้าชลประทาน

โครงการหลกัที ่3 จดัหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.2 50,000         
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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

แผนงานที ่4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลติให้ไดม้าตรฐานและลด
ตน้ทุนการผลติ

โครงการหลกัที ่1 สร้างโรงคัดบรรจผุลผลติในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลกัที ่3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.3
แผนงานที ่4.4 พัฒนาระบบโลจสิตกิสแ์ละการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนและลดตน้ทุน
การจดัการผลผลติโครงการหลกัที ่1 พัฒนาและบริหารจดัการระบบโลจสิตกิสเ์พ่ือลดตน้ทุนผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่4 50,000          

35



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

ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสทิธิภาพการ
บริหารจดัการการประสานงานและบูรณาการปฏบิัตงิาน

โครงการหลกัที ่1 ท่าแผนปฏบิัตแิบบบูรณาการของหน่วยงานทีม่คีวามชดัเจนใน
การตอบสนองความตอ้งการของชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ประสานงานและบูรณาการปฏบิัตงิานอยา่งใกลช้ดิโดยการใช้
คณะท่างานโครงการขยายผลโครงการหลวง

60. ประชุมคณะท่างานระดับอ่าเภอ คร้ัง 3 10,000          สวพส

โครงการหลกัที ่3 ประเมนิผลแผนแมบ่ท
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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

โครงการหลกัที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน
61. ติดตามผลการด่าเนินงาน 1,500         สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
62. ติดตามผลการด่าเนนิงานและใหค่้าแนะน่า แหง่ 1 7,500            ศูนยว์ิจยัและพฒันา

ประมงน้่าจดืจงัหวัด
เชยีงใหม่

63. ติดตามและใหค่้าแนะน่าเกษตรกร 7,000         กรมการข้าว
64. ติตตามประเมนิผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000       ศูนย์พัฒนาราษฎร

บนพืน้ทีสู่งจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการหลกัที ่5 สนับสนุนการบริหารจดัการโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบ
โครงการหลวง

65. สนับสนุนกจิกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกบัชุมชนและหน่วยงาน คร้ัง 5 20,000          สวพส
66. อ่านวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 1,670,000      สวพส
67. โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการวิจัย โครงการ 1 150,000        สวพส

68. จ้างเหมาเจ้าหน้าทีช่่วยปฏบิัติงาน อตัรา 1 36,000       กรมการข้าว

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.1 1,917,000      
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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

แผนงานที ่5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มลู
โครงการหลกัที ่1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการ
หลวง

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาระบบตดัสนิใจและเตอืนภยั

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาเครือขา่ยการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที ่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

แผนงานที ่5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการ
หลวงทีป่ฏบิัตงิานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยยีน การเรียนรู้และเครือขา่ย
ความรู้

โครงการหลกัที ่1 จดัท่าหลกัเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการ
หลวงทีป่ฏบิัตงิานส่าเร็จด่าเนินงาน

โครงการหลกัที ่2 ประเมนิเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการขยายผล
โครงการหลวง และการเตรียมความพร้อมของชมุชน/หน่วยงานท้องถ่ิน ในการ
บริหารจดัการโครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.3
แผนงานที ่5.4 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่
โครงการหลกัที ่1 จดัท่าหลกัเกณฑ์การขยายพ้ืนทีก่ารด่าเนินงานไปสู่พ้ืนที่
เป้าหมายใหมท่ีส่่าคัญ

โครงการหลกัที ่2 ศึกษาวิเคราะห์ และการจดัท่าแนวทางในการด่าเนินงาน
พัฒนาพ้ืนทีใ่หม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่5 1,917,000      

รวมงบประมาณทัง้สิ้น (บาท) 3,303,700      
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หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้่าจืดเชียงใหม)่ 6 102,500

2. ศูนย์พัฒนาราษฐรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 45,000

3. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย 3 16,250

4. กรมการข้าว 5 74,000

5. กรมปศุสัตว์ 4 43,600

6. กรมหม่อนไหม 1 10,500

7. สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 47 3,011,850

รวมงบประมาณ 7 หน่วยงาน 68 3,303,700

3. สรุปแผนปฏบิัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามรายหน่วยงาน

38



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.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.3 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาด
เล็กและเพ่ือเปน็แหล่งอาหารของชุมชนโครงการหลักที่ 1 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาด
เล็ก
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธติ
1) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แหง่ 1 19,400       สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
2) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี แหง่ 1 5,200        
2. โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์
 1) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 2 16200 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
3. โครงการสนับสนถนการเลีย้งสัตว์ตามศักยภาพพ้ืนที่
1) กิจกรรมฝึกอบรม
     เกษตรกร ราย 7 1300 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิม
ประสิทธภิาพการบริหารจัดการการประสานงานและบรูณาการ
ปฏบิตัิงาน

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและ
ติดตามงาน
1. ติดตามผลการด่าเนินงาน 1,500        สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 43,600        

1. กรมปศุสัตว์
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการปางแดงใน อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– 
แผนงานที ่1.3 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือ
เป็นแหล่งอาหารของชุมชน

โครงการหลักที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งสัตว์และประมง

1. ส่งเสริมการพฒันประมงและสนับสนุนพนัธุ์สัตว์น้่าเพื่อเล้ียง
บริโภคและสร้างรายได้

ราย/ตัว 10/10000 50,000       ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้าน
การตลาด

แผนงานที ่2.1 ส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ระดับชุมชน

โครงการหลักที ่1  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ระดับชุมชน

1. การถ่ายทอดความรู้การประมงชุมชนพื้นที่โครงการพฒันาฯ แหง่/ราย 1/10. 5,000        ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด
เชียงใหม่

2. ส่งเสริมการพฒันาศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง แหง่ 1 10,000       ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงน้่าจดืจงัหวัด
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. กรมประมง
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการปางแดงใน อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ
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แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน และพืชท้องถ่ินของชุมชน

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ

1. การฟื้นฟแูหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง
   1.1 ผลิตพืชสัตว์น้่าจืดเพือ่ปล่อยลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติ (ปลาจาด ปลาเลีย
หิน)

ตัว 50000 25,000         ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

   1.2 คัดเลือกแหล่งน้่าธรรมชาติและปล่อยพันธุสั์ตว์น้่า แผน 1 5,000           ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงานที ่5.1 อ านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที ่4 อ านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน

1. ติดตามผลการด่าเนินงานและให้ค่าแนะน่า แห่ง 1 7,500           ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้่าจืดจังหวัด
เชียงใหม่

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 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.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและ
สัตว์ที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั 
 และเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทนุการผลิตการเกษตร ใหไ้ด้ผลผลิตที่
สม่่าเสมอ

โครงการหลักที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลงานวิจัย
1. สนับสนุนการเกษตรบ่ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 5        10,500 กรมหม่อนไหม

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 10,500        

3. กรมหมอ่นไหม
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการปางแดงใน อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและ
สัตว์ที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั 
 และเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทนุการผลิตการเกษตร ใหไ้ด้ผลผลิตที่
สม่่าเสมอ

โครงการหลักที่ 4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืช
หมุนเวียน
1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ราย 25 6,250        ส่งเสริมการเกษตร
2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืนต้นเมืองหนาว ไร่ 1 4,000        ส่งเสริมการเกษตร
3. ส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 2 6,000        ส่งเสริมการเกษตร

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 16,250        

4. กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดเชยีงใหม ่(เกษตรที่สูง)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการปางแดงใน อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและ
สัตว์ที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั 
 และเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทนุการผลิตการเกษตร ใหไ้ด้ผลผลิตที่
สม่่าเสมอ

โครงการหลักที่ 2 เสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารของชุมชน
1. สังเคราะหพ์ื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตข้าว/ เมล็ดพนัธ์ราย 30 6,000        กรมการข้าว
2.จดัท่าแปลงสาธิต/เรียนรู้ การผลิตเมล็ดข้าว การผลิตเมล็เข้าว 
และเทคโนโลยกีารผลิต

ไร่ 1 10,000       

กรมการข้าว
3. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว/เพอ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว
ใหเ้พยีงพอต่อการบริโภคและขยายผล ไร่ 2 15,000       กรมการข้าว
4. จดัท่าแปลงทดสาอบและอนุรักษข์้าวพนัธ์พื้นเมืองทอ้งถิน่ กรมการข้าว
ยุทธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที ่4 อ านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน

5. ติดตามและใหค่้าแนะน่าเกษตรกร 7,000        กรมการข้าว
โครงการหลักที ่5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่ง
แบบโครงการหลวง

1. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน คน 1 36,000         กรมการข้าว
รวมงบประมาณทัง้สิน้ 74,000        

5. กรมการขา้ว
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการปางแดงใน อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้าน
การตลาด

แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

1. ฝึกอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใน
ด้านต่างๆ แก่กลุ่มเปา้หมาย (ประชุม จดัท่าแผน จดัเวทค้ีนหา
ความต้องการ อบรมถ่ายทอด ความรู้ ฝึกปฏบิติั สนับสนุนวัสดุ
การเกษตร และสนับสนุนกิจกรรมตามแผน ฯลฯ)

30 ราย 30,000       ศูนยพ์ฒันาราษฎร
บนพื้นที่สูงจงัหวัด
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน

1. ติตตามประเมินผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000       ศูนยพ์ฒันาราษฎร
บนพื้นที่สูงจงัหวัด
เชียงใหม่

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 45,000        

แผนงาน/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

6. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชยีงใหม ่(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการปางแดงใน อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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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. โครงการทดสอบพันธุ์องุ่นและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูง โครงการ 1 238,450      งบวจิยั

2. โครงการศึกษา รวบรวม และคัดเลือกสายพันธุ์ไกพ่ื้นเมอืงบนพื้นที่สูง โครงการ 1 80,000       งบวจิยั

โครงการหลกัที ่2 เสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารของชมุชน

7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน  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

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมผลติพืชภายใตร้ะบบเกษตรยัง่ยนื
3. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก
    1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก กลุ่ม 1        30,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

4. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไมผ้ล
    1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกไมผ้ล กลุ่ม 1        96,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

5. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถัว่ (พืชไร่/เหล่ือมสลับด้วยพืชตระกลูถัว่/ลดการเผ่า/
ลดพื้นที่ปลูก)

   1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถัว่ กลุ่ม 1  ใมใ่ช้งบ  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

6. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไมด้อก
   1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกไม้ดอก กลุ่ม 1        30,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่4  สง่เสริมการปลกูพืชหลายชนิดและปลกูพืชหมนุเวียน

โครงการหลกัที ่5 สง่เสริมการลดการใชส้ารเคมปีอ้งกันและ ก่าจดัโรคและแมลง
ทดแทนโดยชวีภณัฑ์
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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

โครงการหลกัที ่6 รณรงค์เพ่ือลดใชส้ารเคมบีนพ้ืนทีส่งูและเฝ้าระวังการปนเปือ้น
มลพิษในสิง่แวดลอ้ม7. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการใช้สารเคมอีย่างถูกต้องและปลอดภยั  คร้ัง 1 5,000          ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

8. สนบัสนนุกจิกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคม ีและการวิเคราะหห์าสารพิษตกค้างในเลือด
ของเกษตรกร

 คร้ัง 1 17,500        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

9. สนบัสนนุกจิกรรมการก่าจัดขยะพิษ จากส่ิงแวดล้อม  แห่ง 1 10,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่7 การวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด

โครงการหลกัที ่8 สนับสนุนการผลติพืชทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานอาหารปลอดภยั
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่10. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั  คร้ัง 1 5,600          ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

11. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)  แห่ง 1 งบส่วนกลาง  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่9 สง่เสริมและพัฒนาการปลกูเฮมพ์ รวมทัง้การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียวและการตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.1 513,050      
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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 ่1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือขา่ยการเรียนรู้

โครงการหลกัที ่1 ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรผ่านระบบ/เครือขา่ยการเรียนรู้

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาแหลง่เรียนรู้ และหลกัสตูรการเรียนรู้ของชมุชน
12. การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และ
การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บัหมู่บา้นเยีย่มเยียน

     1.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเปน็ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แหง่ 1         10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน
1) การพัฒนาแปลงเกษตรกรใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง คน 10         30,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

      1.3 การสร้างและพัฒนาผู้น่าเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง 
(smart farmer)

1) การประเมนิและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) คร้ัง 1           2,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

2) การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหก้บัเกษตรกร
(1) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่มเกษตรกร คร้ัง 2           2,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

(2) การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ใหเ้กษตรกร คร้ัง 2           2,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

(3) การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ คร้ัง 1         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

โครงการหลกัที ่3 สร้างเครือขา่ยการเรียนรู้กับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.2 67,500       
แผนงานที ่1.3 เลีย้งสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็และเพ่ือเปน็แหลง่
อาหารของชมุชน

โครงการหลกัที ่1 เลีย้งสตัว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเลก็
13. การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์และประมง

    1) ส่งเสริมและสนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกร
ผู้เล้ียงปศุสัตว์/ประมง

กลุ่ม 1        20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งสตัว์และประมง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.3       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.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่1.4 สง่เสริมอาชพีนอกภาคการเกษตร
โครงการหลกัที ่1 สนับสนุนดา้นการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ และการเกษตร เชือ่มโยงกับ
ผลติผล สนิค้าและบริการทีม่คุีณภาพ

14. ท่องเที่ยว
     1.1 สนบัสนนุกจิกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม กลุ่ม 1          5,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่2 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและการบริหารจดัการกลุม่หตัถกรรม
15. หตัถกรรม
    1.1 สนบัสนนุกจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหตัถกรรม กลุ่ม 1        10,000
16. โครงการฟื้นฟูและอนรัุกษง์านหตัถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง
     1.1 การสนบัสนนุการอนรัุกษแ์ละฟื้นฟูงานหตัถกรรมที่มคุีณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง
          1) สนบัสนนุการจัดกจิกรรมเพื่อเผยแพร่ภมูปิญัญาด้านหตัถกรรมท้องถิน่แบบ
ด้ังเดิมของชนเผ่าที่มีความเส่ียงใน การสูญหายและงานหตัถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง 1 ค.หัตถกรรม

17. การสนบัสนนุการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหตัถกรรมบนพื้นที่สูง การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และวิทยากรด้านงานหตัถกรรมบนพื้นที่สูง

     1.1 สนบัสนนุการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานหตัถกรรมบนพื้นที่สูง แหง 1        55,000 ค.หัตถกรรม

     1.2 การฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพัฒนาผู้รู้ในการผลิตงานหตัถกรรมท้องถิน่ที่มี
คุณค่าส่าหรับเปน็วิทยากร

คร้ัง/คน 1/1 ค.หัตถกรรม

18. การสนบัสนนุการพัฒนาและสร้างมลูค่าเพิ่มของสินค้าหตัถกรรม
    1.1 สนบัสนนุการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผลิตงานหตัถกรรม กลุ่ม 1
    1.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์หตัถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่ม
ผู้ผลิตงานหตัถกรรม กลุ่ม/คร้ัง/คน 1/1/20        13,800 ค.หัตถกรรม
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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

    1.3 จัดฝึกอบรมเชิงปฎบิติัการเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตงานหตัถกรรมส่าหรับการ
พัฒนาเพื่อเปน็ผู้น่ากลุ่มหตัถกรรม

คร้ัง/คน 1/1 ค.หัตถกรรม

19. การสนบัสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้า
หตัถกรรมบนพื้นที่สูง
    1.1 ศึกษาดูงานเพื่อใหเ้กดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ คร้ัง/คน 1/20 ค.หัตถกรรม

    1.2 สัมมนาสรุปผลการด่าเนนิงานและจัดท่าแผนการด่าเนนิงานพัฒนางานหตัถกรรม
บนพื้นที่สูง

คร้ัง/คน 1/1 ค.หัตถกรรม

โครงการหลกัที ่3 สร้างมลูค่าเพ่ิมใหส้นิค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปร
รูปผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.4 83,800      

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่1 684,350     
ยทุธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด
แผนงานที ่2.1 สง่เสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

โครงการหลกัที ่1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

20. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง  คร้ัง 1           7,500  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

21. สนบัสนนุกจิกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง  ชุมชน 1         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

โครงการหลกั 2 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.1       22,500
แผนงานที ่2.2  สง่เสริมการจดัท่าแผนชมุชนและขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัิ
โครงการหลกัที ่1 สง่เสริมและสนับสนุนจดัท่าแผนชมุชนทีส่อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการและบริบทของชมุชน 

22. ส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดท่าและขับเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏบิติั แผน 1  งบแผนชมชุน
23. การส่งเสริมและสนบัสนนุการน่าแผนชุมชนไปสู่การปฏบิติั

 1.1 จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจ้าหนา้ที่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน คร้ัง/คน 1/1 ค.แผนชุมชน

 1.2 สนบัสนนุกจิกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม ชุมชน 1 ค.แผนชุมชน

24. 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

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาศักยภาพชมุชนดา้นกระบวนการวางแผนพัฒนาชมุชน
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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

โครงการหลกัที ่3 เชือ่มโยงแผนชมุชนและแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานตา่งๆและ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.2
แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรและเขา้ถึงสวัสดกิารของรัฐ
โครงการหลกัที ่1 สง่เสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

โครงการหลกัที ่2  สง่เสริมดา้นสขุอนามยั สขุภาวะ

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมและใหบ้ริการดา้นสวัสดกิารสงัคม

รววมงบประมาณแผนงานที ่2.3
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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.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่2.4  สบืสานวัฒนธรรมประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และการรักษา
สทิธิของชมุชนโครงการหลกัที ่1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณชีนเผ่าเพ่ือสร้างความภาคภมูใิจ
และรายไดใ้หกั้บชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและความหลากหลายทางชวีภาพบน
พ้ืนทีส่งู

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.4
แผนงานที ่2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชมุชนเพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนาในดา้นตา่งๆ
โครงการหลกัที ่1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชมุชน

โครงการหลกัที ่2 สร้างผู้น่าชมุชนรุ่นใหม่
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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

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีส่งู
25. เยาวชน
     1.1 สนบัสนนุกจิกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน  กลุ่ม 1 10,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

26. การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง
     1.1 โครงการสนบัสนนุเยาวชนฝึกงานกบัเกษตรกรญี่ปุน่ ประจ่าปี คร้ัง/คน 1/1. ค.เยาวชน

     1.2 จัดกจิกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผู้น่าเยาวชน คร้ัง/คน ม.ค.-40 ค.เยาวชน

27. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง
     1.1 กจิกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน

     1.2 จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/1. ค.เยาวชน

     1.3 จัดแสดงผลการด่าเนนิงานของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ร่วมกบัอทุยานหลวงราชพฤกษ์

คร้ัง/คน 1/1. ค.เยาวชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.5 10,000       
แผนงานที ่2.6 สร้างความเขม้แขง็ของกลุม่ตา่งๆ วิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุม่
ธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลกัที ่1 สร้างความเขม้แขง็ของกลุม่วิสาหกิจชมุชน การพัฒนากลุม่ธุรกิจ
ตามมาตรฐานของสหกรณ ์

28. สนบัสนนุและส่งเสริมกจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน  กลุ่ม 7 35,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่2 พัฒนากองทนุเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชมุชน
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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

โครงการหลกัที ่3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจดัการกลุม่สหกรณ ์และกลุม่
เกษตรกรเพ่ือวางแผนการผลติพืช

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.6 35,000      
แผนงานที ่2.7  จดัหาชอ่งทางการตลาด การสร้างเครือขา่ยขยายชอ่งทางการตลาด
โครงการหลกัที ่1 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือจดัหาชอ่งทางการตลาด
29. ประชุมการจัดท่าแผนการผลิตและการตลาดร่วมกบัเกษตรกร  คร้ัง 4 12,500        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

30. ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมการจัดการหลังการเกบ็เกีย่ว และการตลาด  พืน้ที่ 1 10,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

31. สนบัสนนุกจิกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์  พืน้ที่ 1 10,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

32. สนบัสนนุกจิกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน  พืน้ที่ 1 10,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่2 วางแผนดา้นการตลาดเพ่ือเชือ่มโยงกับระบบการผลติและ
การตลาดกับโครงการหลวง

โครงการหลกัที ่3 สร้างความร่วมมอืกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรตา่งๆ เพ่ือ
ขยายชอ่งทางการตลาดและสนับสนุนสนิค้าชมุชน

โครงการหลกัที ่4 พัฒนาระบบสือ่สารเพ่ือใหเ้กษตรกรและเจา้หน้าทีเ่ขา้ถึงขอ้มลู 
ความรู้ และราคาตลาดของผลติผลทีส่่าคัญไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.7        42,500
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่2       110,000
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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

ยทุธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานที ่3.1 ก่าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ควบคุมการบกุรุกพ้ืนทีป่า่ และปรับ
ระบบการใชพ้ื้นทีใ่หเ้หมาะสมตามหลกัวิชาการ

โครงการหลกัที ่1 จดัท่าแนวเขตพ้ืนทีป่า่และพ้ืนทีเ่กษตรเพ่ือปอ้งกันการบกุรุก

โครงการหลกัที ่2 จดัท่าเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในการผลติพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
33. การจัดท่าขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้
ประโยชนท์ี่ดิน โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน

     1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างหนว่ยงาน และชุมชน เร่ือง การจัด
ระเบยีบชุมชน เพื่อการใช้ประโยชนท์ี่ดินอย่างยัง่ยืน  คร้ัง 1          5,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมการปรับระบบเกษตรใหเ้หมาะสมตามแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ

โครงการหลกัที ่4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดบัไร่นาโดยเกษตรกร และการ
ประหยดัการใชน่้้า

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.1 5,000         
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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 ่3.2  ปลกูและฟ้ืนฟูปา่ตน้น่้าล่าธารโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของทกุ
ภาคสว่น

โครงการหลกัที ่1 รณรงค์การปลกูปา่ตน้น่้าล่าธาร โดยกระบวนการมสีว่นของชมุชน 
เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

34. สนบัสนนุกจิกรรมการปลูกปา่เพื่อฟื้นฟูระบบนเิวศนใ์นพื้นที่ปา่ชุมชน หรือ ปา่อนรัุกษ์
     1.1 สนบัสนนุกจิกรรมการปลูกปา่ฟื้นฟูระบบนเิวศต้นน้่า ปา่เปยีก ปา่พื้นบา้นอาหาร
ชุมชน และปลูกเปน็แนวเขตกนัชนพื้นที่ปา่/ที่ท่ากนิ  โดยใช้รูปแบบการปลูกปา่ 3 อย่าง 
ประโยชน ์4 อย่าง

ไร่ 20        20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

     1.2 สนบัสนนุและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาปา่โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
กลุ่มชุมชน (PES) ไร่ 20        20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่2 สง่เสริมการปลกูไมย้นืตน้ทดแทนปา่ทีถู่กบกุรุกท่าการเกษตร

โครงการหลกัที ่3 สง่เสริมการปลกูปา่ชาวบา้น  เพ่ือการอนุรักษ์และการใชส้อยใน
ครัวเรือน

35. ส่งเสริมโครงการปลูกปา่ชาวบา้นในพระบรมราชูปถัมภข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ต้น 500        20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

36. ดูแลแปลงปลูกปา่ชาวบา้น(แปลงเดิม)  ต้น 2,000        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

โครงการหลกัที ่4 ขยายพืชพันธุ์ทอ้งถ่ินและการปลกูไมท้อ้งถ่ิน

โครงการหลกัที ่5 สร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

37. การส่งเสริมกจิกรรมการอนรัุกษ ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ 
หรือแผนชุมชน (การรณรงค์ ท่าแนวกนัไฟ ลาดตระเวน บวชปา่ การขยายพันธุ์พืชท้องถิน่
 ท่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การส่ารวจปา่ ใช้ประโยชนจ์ากปา่ ก่าจัดขยะ การท่าปุย๋หมกั 
ลดการใช้สารเคมี กจิกรรมเยาวชน ฯลฯ)

พื้นที่ 1        40,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่6 จดัท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.2 115,000      
แผนงานที ่3.3 อนุรักษ์ดนิและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณข์องดนิทีเ่สือ่มโทรม
โครงการหลกัที ่1 จดัท่าระบบอนุรักษ์ดนิและน่้า และการฟ้ืนฟูแหลง่น่้าธรรมชาติ
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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

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณข์องดนิ
38. สนบัสนนุกจิกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบ่ารุงดิน พื้นที่                 1         20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

39. กจิกรรมเพื่อสร้างความปลอดภยัใหก้บัส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมเีกษตร
และการสุขาภบิาล

     1.1 วิเคราะหคุ์ณภาพดินและน้่า แหง่ 1        60,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่3  สง่เสริมใชส้ารอินทรียล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร

โครงการหลกัที ่4 สง่เสริมการปลกูหญา้แฝก
40. สนบัสนนุกจิกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนรัุกษดิ์นและน้่าในชุมชน กล้า 6,000        20,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่5 จดัท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมสีว่นร่วมของ
ชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.3 100,000      
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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 ่3.4  ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน และ
พืชทอ้งถ่ินของชมุชน

โครงการหลกัที ่1 ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพ
41. สนบัสนนุการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคาร
อาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมนุไพร กลุ่ม 1        10,000  ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

42. โครงการศึกษาชนดิพันธุ์ไผ่เพื่อการใช้ประโยชนบ์นพื้นที่สูง โครงการ 1        87,500 งบวจิยั

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สตัว์น่้าจดืในแหลง่น่้าธรรมชาติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.4 97,500          

แผนงานที ่3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในสิง่แวดลอ้ม

โครงการหลกัที ่1 สร้างระบบหมนุเวียนวัสดทุีใ่ชแ้ลว้ เพ่ือน่าไปสูส่งัคมลดขยะ ผ่าน
มาตรการตา่งๆ

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดบัชมุชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.5
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่3 317,500        
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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.

ระยะเวลาด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที ่4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่่าเปน็ตอ่การด่ารงชวีิต ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า
 และพลงังานในชมุชน

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาเสน้ทางล่าเลยีง

โครงการหลกัที ่3  ขยายเขตไฟฟ้าใหร้าษฎรไมม่ไีฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.1
แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหลง่น่้าขนาดเลก็ ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบริหารจดัการน่้า
ทีม่ปีระสทิธิภาพ

โครงการหลกัที ่1 พัฒนาแหลง่น่้าเพ่ือการเกษตร
43. สนบัสนนุกจิกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกจิกรรม
การเกษตรและใช้ในการอปุโภคบริโภค แห่ง 1 50,000         ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่2  ก่อสร้างระบบสง่น่้าชลประทาน
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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

โครงการหลกัที ่3 จดัหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.2 50,000         

แผนงานที ่4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลติใหไ้ดม้าตรฐานและลด
ตน้ทนุการผลติ

โครงการหลกัที ่1 สร้างโรงคัดบรรจผุลผลติในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง

โครงการหลกัที ่2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลกัที ่3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.3
แผนงานที ่4.4 พัฒนาระบบโลจสิตกิสแ์ละการสือ่สารเพ่ือสนับสนุนและลดตน้ทนุ
การจดัการผลผลติโครงการหลกัที ่1 พัฒนาและบริหารจดัการระบบโลจสิตกิสเ์พ่ือลดตน้ทนุผลผลติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่4 50,000          
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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

ยทุธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลกัที ่1 ท่าแผนปฏบิตัแิบบบรูณาการของหน่วยงานทีม่คีวามชดัเจนในการ
ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิโดยการใช้
คณะท่างานโครงการขยายผลโครงการหลวง

44. ประชุมคณะท่างานระดับอ่าเภอ คร้ัง 3 10,000        ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

โครงการหลกัที ่3 ประเมนิผลแผนแมบ่ท

โครงการหลกัที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

โครงการหลกัที ่5 สนับสนุนการบริหารจดัการโครงการขยายผลโครงการหลวง

45. สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริมการบรูณาการร่วมกบัชุมชนและหนว่ยงาน คร้ัง 5 20,000           ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

46. อ่านวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 1,670,000       ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ 

47. โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการวิจัย โครงการ 1 150,000        งบวจิยั

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.1 1,850,000      
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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 ่5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มลู
โครงการหลกัที ่1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูโครงการขยายผลโครงการหลวง

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.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่5.4 ศึกษาวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่
โครงการหลกัที ่1 จดัท่าหลกัเกณฑ์การขยายพ้ืนทีก่ารด่าเนินงานไปสูพ้ื่นทีเ่ปา้หมาย
ใหมท่ีส่่าคัญ

โครงการหลกัที ่2 ศึกษาวิเคราะห ์และการจดัท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนา
พ้ืนทีใ่หม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.4
รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่5 1,850,000      

รวมงบประมาณทัง้สิน้ (บาท) 3,011,850      
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