
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา แผนงาน
งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชพีบนฐานความรู้ แผนงาน 1.1 การวิจัยและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  และเพิม่ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่
สม่่าเสมอ

           416,250

แผนงาน 1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้

แผนงาน 1.3 เล้ียงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพืน้ทีสู่ง และเพือ่เป็นแหล่งอาหารของชุมชน            124,700

แผนงาน 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร             73,800

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและ
การพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงาน 2.1  ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน
            45,000

แผนงาน 2.2 ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ               6,000

แผนงาน 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึง สวัสดิการของรัฐ             30,000

แผนงาน 2.4 ศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษาสิทธิชุมชน  . 

แผนงาน 2.5 สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพือ่ขับเคล่ือนการพัฒนาในด้านต่างๆ             10,000

แผนงาน 2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ์

            15,000

แผนงาน 2.7 จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด             25,000

3. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แผนงาน 3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทีดิ่น ควบคุมการบุกรุกพืน้ทีป่่า และปรับระบบการใช้พืน้ที่
ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ

            67,500

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

(บาท)

แผนงาน 3.2 ปลูกและฟืน้ฟูป่าต้นน้่าล่าธาร และระบบนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

            88,000

แผนงาน 3.3 อนุรักษ์ดินและน้่า และฟืน้ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินทีเ่ส่ือมโทรม             75,000

แผนงาน 3.4 ฟืน้ฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน            674,350

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

ชุมชน

แผนงาน 4.2 พัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก ระบบน้่าบาดาล และระบบกระจายน้่า เพือ่การอุปโภคบริโภค
และการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้่าทีม่ีประสิทธิภาพ

       14,755,000

แผนงาน 4.3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

แผนงาน 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือ่สนับสนุนและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
5. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แผนงาน 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ

ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน
        1,283,700

แผนงาน 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

แผนงาน 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรู้และเครือข่ายความรู้

แผนงาน 5.4 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ในการด่าเนินงานพัฒนาพืน้ทีใ่หม่
      17,689,300รวมงบประมาณทัง้สิ้น
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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.

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– 
แผนงานที ่1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  และเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
การเกษตร ให้ได้ผลผลิตทีส่ม่่าเสมอ

โครงการหลักที ่1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยีและผลงานวิจัย

1. ชุดโครงการคัดเลือกสายพันธุแ์ละพัฒนาเทคโนโลยีการเพิม่คุณภาพของผลผลิตกาแฟอรา
บิก้าโครงการหลวง

    1.1 โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาคุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้า
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการ 1 40,000       สวพส

    1.2 งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 40,500       สวพส

โครงการหลักที ่2 เสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารของชุมชน

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

ระยะเวลาด าเนินงาน

10



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

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยัง่ยืน

2. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก กลุ่ม 1         20,000 สวพส
3. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล กลุ่ม 1         25,000 สวพส
4. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า

   1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1         50,000 สวพส
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกกาแฟอราบิก้า 1         40,000 สวพส

5. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกชาอัสสัม

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกชาอัสสัม/ชาเมีย่ง กลุ่ม 1         30,000 สวพส

6. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก กลุ่ม 1         20,000 สวพส
7. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด กลุ่ม 1         10,000 สวพส
8. การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการ
พัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่ถ่ายทอดความรู้
ให้กับหมูบ่้านเยีย่มเยียน

   1.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน  แห่ง 1         20,000 สวพส
   1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

        1) การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพืน้ที่สูง  คร้ัง 1         70,000 สวพส
   1.3 การสร้างและพัฒนาผู้น่าเกษตรกรเพือ่ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง  (smart
 farmer)

        1) การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร
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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) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร  คร้ัง 2 2,500         สวพส
            (2) การจัดศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่  คร้ัง 1 15,000       สวพส
โครงการหลักที ่4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืชหมุนเวียน
9. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัศักยภาพพื้นที่ ราย 25 6,250         ส่งเสริมการเกษตร
10. ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลไมย้ืนนต้นเมอืงหนาว ไร่ 1 4,000         ส่งเสริมการเกษตร
11. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว ไร่ 2 3,000         ส่งเสริมการเกษตร

โครงการหลักที ่5 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีป้องกันและ ก่าจัดโรคและแมลงทดแทน
โดยชีวภัณฑ์

โครงการหลักที ่6 รณรงค์เพ่ือลดใช้สารเคมีบนพ้ืนทีสู่งและเฝ้าระวังการปนเปือ้นมลพิษ
ในสิง่แวดล้อม12. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือด
ของเกษตรกร คร้ัง 1 10,000       สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่7 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โครงการหลักที ่8 สนับสนุนการผลิตพืชทีม่ีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

13. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย  คร้ัง 1           5,000 สวพส
14. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)  แห่ง 1  งบส่วนกลาง สวพส
15. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต  แห่ง 1           5,000 สวพส

โครงการหลักที ่9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ รวมทัง้การจัดการหลังการเก็บเก่ียว
และการตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.1 416,250      
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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 ถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที ่1 ถ่ายทอดความรูใ้ห้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที ่2 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้และหลักสูตรการเรียนรูข้องชุมชน

โครงการหลักที ่3 สร้างเครือข่ายการเรียนรูกั้บหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.2
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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 ่1.3 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชนโครงการหลักที ่1 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก
16. การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์และประมง

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงปศุสัตว/์ประมง  กลุ่ม 1        30,000 สวพส

17. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
    1) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แหง่ 1 19,400       สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
18. โครงการสง่เสริมการเลีย้งสตัว์
    1) กจิกรรมส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 2 10800 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
19ครงการสนับสนถนการเลีย้งสตัว์ตามศักยภาพพ้ืนที่
    1) กจิกรรมฝึกอบรม
     เกษตรกร ราย 7 700 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

โครงการหลักที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งสัตว์และประมง

20. ส่งเสริมการพัฒนประมงและสนบัสนนุพันธุ์สัตว์น้่าเพื่อเล้ียงบริโภคและสร้างรายได้ ราย/ตัว 10/10000 50,000          กรมประมง

21. แนะน่าส่งเสริมใหค้วามรู้เกีย่วกบัอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แกก่ลุ่ม
หมูบ่า้นในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กดิการรวมกลุ่มและน่ารูปแบบการสหกรณ์
ไปใช้ในการบริหารจัดการ

หมูบ่า้น 5,800          กรมส่งเสริมสหกรณ์

22. ประชุมเชิงปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม ประกอบด้วยเจหานา้ที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทน
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากหนว่ยงานอืน่ที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมท่าจัดท่าแผนพัฒนา
การด่าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ใหส้อดคล้องกบัความ
ต้องการและสอดคล้องกบัแผนการผลิตของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ

กจิกรรม 1 8,000          กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.3      124,700

15



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 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
โครงการหลักที ่1 สนับสนุนด้านการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ และการเกษตร เชือ่มโยงกับ
ผลิตผล สินค้าและบริการทีม่ีคุณภาพ

23. ท่องเที่ยว

     1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1        30,000 สวพส
โครงการหลักที ่2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุม่หัตถกรรม

24. หัตถกรรม สวพส
     1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม  กลุ่ม 1        10,000
25. การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟืน้ฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพืน้ที่สูง สวพส
     1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิน่แบบด้ังเดิมของ
ชนเผ่าที่มีความเส่ียงใน การ  คร้ัง 1

26. การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ของสินค้าหัตถกรรม สวพส
     1.1 จัดอบรมเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่ม
ผู้ผลิตงานหัตถกรรม กลุ่ม/คร้ัง/คน 1/1/20.        13,800

27. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรม
บนพืน้ที่สูง สวพส

     1.1 ศึกษาดูงานเพือ่ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ คร้ัง/คน 1/20.
     1.2 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานและจัดท่าแผนการด่าเนินงานพัฒนางานหัตถกรรมบนพืน้ที่สูง คร้ัง/คน 1/50.
โครงการหลักที ่3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต
28. การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สวพส
     1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิม่มูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต  กลุ่ม 1        20,000

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.4 73,800      
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่1 614,750     
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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

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด

แผนงานที ่2.1 ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

โครงการหลักที ่1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

29. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  คร้ัง 1 10,000       สวพส
30. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  หมูบ่้าน 1 15,000       สวพส
31. การถ่ายทอดความรู้การประมงชุมชนพื้นที่โครงการพัฒนาฯ แหง่ 1 10,000          กรมประมง

32. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง แหง่ 1 10,000          กรมประมง

โครงการหลัก 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.1       45,000
แผนงานที ่2.2  ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคลือ่นไปสูก่ารปฏิบัติ

โครงการหลักที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดท่าแผนชุมชนทีส่อดคล้องกับความต้องการ
และบริบทของชุมชน 

33. ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ  แผน 1  งบแผนชุมชน สวพส
     1.1 จัดเวทีชุมชนเพือ่จัดท่าแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพืน้ที่โครงการพัฒนา
พืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง ขุมขน 1          6,000

34. การส่งเสริมและสนับสนุนการน่าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ

     1.1 จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจ้าหน้าที่เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ในการบริหารจัดการชุมชน คร้ัง/คน 1/1. สวพส
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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

 1.2 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชน 1 สวพส
35. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

     1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และผู้น่าชุมชนในพืน้ที่โครงการ
พัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง คร้ัง 1 สวพส

     1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพือ่สนับสนุนการท่างานพัฒนาพืน้ที่สูง คร้ัง 1 สวพส
     1.3 สรุปผลเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การน่าแผนชุมชนเพือ่ขับเคล่ือน
บริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คร้ัง 1 สวพส

โครงการหลักที ่2 พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน

โครงการหลักที ่3 เชือ่มโยงแผนชุมชนและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.2 6,000         
แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
โครงการหลักที ่1 ส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาไทยและการเรียนรูต้ามอัธยาศัย

โครงการหลักที ่2  ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

36. ฝึกอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในด้านต่างๆ แก่
กลุ่มเปา้หมาย (ประชุม จัดท่าแผน จัดเวทีค้นหาความต้องการ อบรมถ่ายทอด ความรู้ 
ฝึกปฏบิติั สนบัสนนุวัสดุการเกษตร และสนบัสนนุกจิกรรมตามแผน ฯลฯ )

30 ราย 30,000       ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่
สูงจังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

รววมงบประมาณแผนงานที ่2.3 30,000       

แผนงานที ่2.4  สืบสานวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการรักษาสิทธิ
ของชุมชนโครงการหลักที ่1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณชีนเผ่าเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและ
รายได้ให้กับชุมชน

โครงการหลักที ่2 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนทีสู่ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.4
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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 ่2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาในด้านต่างๆ

โครงการหลักที ่1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชุมชน

โครงการหลักที ่2 สร้างผู้น่าชุมชนรุน่ใหม่

โครงการหลักที ่3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีสู่ง

37. เยาวชน

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน  กลุ่ม 1 10,000       สวพส
38. การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพืน้ที่สูง

     1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุน่ ประจ่าปี  คร้ัง/คน 1/1. สวพส
     1.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพือ่สร้างเสริมประสบการณ์ผู้น่าเยาวชน  คร้ัง/คน 1/40. สวพส
39. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง

     1.1 กิจกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน 1/25. สวพส
     1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง 1/30. สวพส
     1.3 จัดแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพืน้ที่โครงการหลวงและพืน้ที่โครงการ
พัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1/25. สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.5 10,000       
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุม่ต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุม่ธุรกิจ
ตามมาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลักที ่1 สร้างความเข้มแข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุม่ธุรกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ ์

40. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน  กลุ่ม 1 15,000       สวพส

โครงการหลักที ่2 พัฒนากองทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

โครงการหลักที ่3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุม่สหกรณ ์และกลุม่เกษตรกร
เพ่ือวางแผนการผลิตพืช

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.6 15,000      
แผนงานที ่2.7  จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด

โครงการหลักที ่1 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือจัดหาช่องทางการตลาด

41. ประชุมการจัดท่าแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร  คร้ัง 3 10,000       สวพส
42. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ (พืน้ที่/ผลิตภัณฑ์)  พืน้ที่ 1 15,000       สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือเชือ่มโยงกับระบบการผลิตและการตลาดกับ
โครงการหลวง

โครงการหลักที ่3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพ่ือขยาย
ช่องทางการตลาดและสนับสนุนสินค้าชุมชน

โครงการหลักที ่4 พัฒนาระบบสือ่สารเพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าทีเ่ข้าถึงข้อมูล ความรู้
 และราคาตลาดของผลิตผลทีส่่าคัญได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.7        25,000
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่2       131,000
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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

ยุทธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที ่3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ควบคุมการบุกรุกพ้ืนทีป่่า และปรับ
ระบบการใช้พ้ืนทีใ่ห้เหมาะสมตามหลักวิชาการ

โครงการหลักที ่1 จัดท่าแนวเขตพ้ืนทีป่่าและพ้ืนทีเ่กษตรเพ่ือป้องกันการบุกรุก

โครงการหลักที ่2 จัดท่าเขตการใช้ประโยชน์ทีด่ินรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์
ทีด่ินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
43. การจัดท่าขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพืน้ที่ตามแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

     1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เร่ือง การจัดระเบียบ
ชุมชน เพือ่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยัง่ยืน  คร้ัง 1          3,750 สวพส

     1.2 การส่ารวจข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดท่าแผนที่แสดง
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน  หมูบ่้าน 1        60,000 สวพส

     1.3 การประชุม และท่าพิจารณ์จัดต้ังกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ  คร้ัง 1          3,750 สวพส

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดับไร่นาโดยเกษตรกร และการประหยัด
การใช้น่้า

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.1 67,500       

แผนงานที ่3.2  ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน่้าล่าธารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการหลักที ่1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน่้าล่าธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน 
เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

44. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศน์ในพืน้ที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟืน้ฟูระบบนิเวศต้นน้่า ป่าเปียก ป่าพืน้บ้านอาหาร
ชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพืน้ที่ป่า/ที่ท่ากิน  โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง

 ไร่ 5          8,000 สวพส

     1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ชุมชน (PES)  ไร่ 20        10,000 สวพส

โครงการหลักที ่2 ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนป่าทีถู่กบุกรุกท่าการเกษตร
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน  เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้สอยใน
ครัวเรือน

45. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   ต้น 1,000        10,000 สวพส
46. ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น  ต้น 1,000        10,000 สวพส

โครงการหลักที ่4 ขยายพืชพันธุท์้องถ่ินและการปลูกไม้ท้องถ่ิน

โครงการหลักที ่5 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

47. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือ
แผนชุมชน ( การรณรงค์ ท่าแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า  การขยายพันธุพ์ืชท้องถิน่ ท่า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การส่ารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า ก่าจัดขยะ การท่าปุย๋หมัก ลดการ
ใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)

 พืน้ที่ 1        50,000 สวพส

โครงการหลักที ่6 จัดท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.2 88,000       
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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 ่3.3 อนุรักษ์ดินและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดินทีเ่สือ่มโทรม

โครงการหลักที ่1 จัดท่าระบบอนุรักษ์ดินและน่้า และการฟ้ืนฟูแหล่งน่้าธรรมชาติ

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดิน
48. สนับสนุนกิจกรรมการฟืน้ฟูและปรับปรุงบ่ารุงดิน  พืน้ที่ 1        10,000 สวพส
49. กิจกรรมเพือ่สร้างความปลอดภัยให้กับส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและ
การสุขาภิบาล

     1.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้่า  แห่ง 1        60,000 สวพส

โครงการหลักที ่3  ส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

โครงการหลักที ่4 ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก
50. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญา้แฝก เพือ่อนุรักษ์ดินและน้่าในชุมชน  กล้า 10,000          5,000 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่5 จัดท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.3 75,000       
แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืช
ท้องถ่ินของชุมชน

โครงการหลักที ่1 ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
51. สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหาร
ชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร  กลุ่ม 1        20,000 สวพส

52. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพืน้บ้านบนพืน้ที่สูง

     1.1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ความมัน่คงด้านสุขภาพและทรัพยากร
สมุนไพรของชุมชนบนพืน้ที่สูง

      172,500 สวพส

53. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบนพืน้ที่สูง

     1.1  โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุมชนด้านการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ที่สูง

โครงการ 1 43,000       สวพส

     1.2 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพือ่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิน่และการ
พัฒนาต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ

โครงการ 1 50,750       สวพส

      1.3 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารูปแบบการจัดการเพือ่การอนุรักษ์และฟืน้ฟูพืชท้องถิน่
ในป่าธรรมชาติของชุมชน

โครงการ 1 125,000      สวพส

      1.4 งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 10,000       สวพส
54. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพือ่ฟืน้ฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิน่บนพืน้ที่สูง โครงการ 1       223,100 สวพส
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น่้าจืดในแหล่งน่้าธรรมชาติ

55. การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง
   1.1 ผลิตพชืสัตวน์้่าจดืเพือ่ปล่อยลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติ (ปลาจาด ปลาเลียหนิ) ตัว 50000 20,000          กรมประมง
   1.2 คัดเลือกแหล่งน้่าธรรมชาติและปล่อยพนัธุสั์ตวน์้่า แหง่ 1 5,000            กรมประมง

   1.3 ส่ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้่า แหง่ 1 5,000            กรมประมง

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.4 674,350        

แผนงานที ่3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในสิง่แวดล้อม

โครงการหลักที ่1 สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุทีใ่ช้แล้ว เพ่ือน่าไปสูส่ังคมลดขยะ ผ่าน
มาตรการต่างๆ

โครงการหลักที ่2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.5
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่3 904,850        
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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

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที ่4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่่าเป็นต่อการด่ารงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 
และพลังงานในชุมชน

โครงการหลักที ่1 พัฒนาเส้นทางล่าเลียง

โครงการหลักที ่3  ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.1
แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน่้าทีม่ี
ประสิทธิภาพ

โครงการหลักที ่1 พัฒนาแหล่งน่้าเพ่ือการเกษตร

56. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกิจกรรม
การเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค

 แห่ง 2 50,000          สวพส

57. ฝายบา้นหว้ยโจ้พร้อมระบบส่งน้่าและอาคารประกอบจัดหาน้่าสนบัสนนุโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ระยะที่ 1 ต่าบลแมน่ะ อ่าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ 1 14,655,000 กรมชลประทาน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2  ก่อสร้างระบบส่งน่้าชลประทาน

โครงการหลักที ่3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล
58. เปล่ียนสารกรอง/ถังกรองสนมิเหล็ก โครงการ 1 50,000       กรมทรัพยากรน้่าบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.2 14,755,000   
แผนงานที ่4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้มาตรฐานและลดต้นทุน
การผลิต

โครงการหลักที ่1 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง

โครงการหลักที ่2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลักที ่3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลิต

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.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที ่4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการสือ่สารเพ่ือสนับสนุนและลดต้นทุนการ
จัดการผลผลิตโครงการหลักที ่1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่4 14,755,000    

ยุทธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที ่1 ท่าแผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานทีม่ีความชัดเจนในการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน

โครงการหลักที ่2 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้
คณะท่างานโครงการขยายผลโครงการหลวง

59. ประชุมคณะท่างานระดับอ่าเภอ  คร้ัง 3 10,000          สวพส

โครงการหลักที ่3 ประเมินผลแผนแม่บท
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน
60. ติดตามผลการด่าเนนิงาน 1,500         สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
61. ติดตามผลการด่าเนินงานและใหค่้าแนะน่า 16,200          กรมประมง

62. ติตตามประเมนิผล สรุปผลการด่าเนนิงาน และรายงานผล 15,000       ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่
สูงจังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลักที ่5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวง
63. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน  คร้ัง 3 30,000          สวพส
64. อ่านวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 1,061,000      สวพส
65. โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โครงการ 1 150,000        สวพส

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.1 1,283,700      

แผนงานที ่5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการหลักที ่1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการขยายผลโครงการหลวง
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 พัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย

โครงการหลักที ่3 พัฒนาเครือข่ายการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.2

แผนงานที ่5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยีย่มเยียน การเรียนรูแ้ละเครือข่ายความรู้

โครงการหลักที ่1 จัดท่าหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จด่าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 ประเมินเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการ
หลวง และการเตรียมความพร้อมของชุมชน/หน่วยงานท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการ
โครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.3
แผนงานที ่5.4 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่
โครงการหลักที ่1 จัดท่าหลักเกณฑ์การขยายพ้ืนทีก่ารด่าเนินงานไปสูพ้ื่นทีเ่ป้าหมายใหม่
ทีส่่าคัญ
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 ศึกษาวิเคราะห์ และการจัดท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่
ใหม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่5 1,283,700      

รวมงบประมาณทัง้สิน้ (บาท) 17,689,300    
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หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1. กรมชลประทาน 1 14,655,000

2. กรมทรัพยากรน้่าบาดาล 1 50,000

3. กรมปศุสัตว์ 4 32,400

4. กรมประมง 5 116,200

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 13,800

6. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม)่ 3 13,250

7. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (จังหวัดเชียงใหม)่ 2 45,000

8. สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 47 2,763,650

รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน 65 17,689,300

3. สรุปแผนปฏบิัติงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ    อ าเภอเชียงดาว   จงัหวัดเชียงใหม่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจาย
น่้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการ
บริหารจัดการน่้าทีม่ีประสิทธิภาพโครงการหลักที ่1 พัฒนาแหล่งน่้าเพ่ือการเกษตร

1. ฝายบา้นหว้ยโจ้พร้อมระบบส่งน้่าและอาคารประกอบจัดหาน้่าสนับสนุน
โครงการพฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงปางมะโอ ระยะที ่1 ต่าบลแม่นะ 
อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ 1 14,655,000 กรมชลประทาน

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 14,655,000   

1. กรมชลประทาน
แผนปฏบิตัิการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปางมะโอ    อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

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

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจาย
น่้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการ
บริหารจัดการน่้าทีม่ีประสิทธิภาพโครงการหลักที ่3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

1. เปล่ียนสารกรอง/ถังกรองสนิมเหล็ก โครงการ 1 50,000       กรมทรัพยากรน้่าบาดาล

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 50,000         

2. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
แผนปฏบิตัิการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปางมะโอ    อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

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

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที ่1.3 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือ
เปน็แหล่งอาหารของชุมชน

โครงการหลักที ่1 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก
1. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
1) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แหง่ 1 19,400       สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
2. โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์
 1) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 2 10800 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
3. โครงการสนับสนถนการเลีย้งสัตว์ตามศักยภาพพ้ืนที่
1) กิจกรรมฝึกอบรม
     เกษตรกร ราย 7 700 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
ยทุธศาสตรท์ี ่5 เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตัิงาน

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

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 32,400         

3. กรมปศุสัตว์

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ

แผนปฏบิตัิการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปางมะโอ    อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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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.

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– 
แผนงานที ่1.3 เลีย้งสตัวภ์ายใตร้ะบบมาตรฐานฟารม์ขนาดเลก็และเพ่ือเปน็แหลง่
อาหารของชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งสตัวแ์ละประมง

1. ส่งเสริมการพฒันประมงและสนับสนุนพนัธุ์สัตว์น้่าเพือ่เล้ียงบริโภคและ
สร้างรายได้

ราย/ตัว 10/10000

50,000          

กรมประมง

ยทุธศาสตรท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงานที ่2.1 สง่เสรมิการน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

โครงการหลกัที ่1  น้อมน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใินระดบัชมุชน

1. การถ่ายทอดความรู้การประมงชุมชนพืน้ทีโ่ครงการพฒันาฯ แหง่ 1 10,000          กรมประมง

2. ส่งเสริมการพฒันาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง แหง่ 1 10,000          กรมประมง

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
แผนงานที ่3.4  ฟ้ืนฟูแหลง่อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน และ
พืชทอ้งถ่ินของชมุชน

โครงการหลกัที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์สตัวน้์ าจดืในแหลง่น้ าธรรมชาติ

1. การฟืน้ฟแูหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง
   1.1 ผลิตพชืสัตวน์้า่จดืเพือ่ปล่อยลงสู่แหล่งน้า่ธรรมชาติ (ปลาจาด ปลาเลียหนิ) ตัว 50000 20,000          กรมประมง

   1.2 คัดเลือกแหล่งน้า่ธรรมชาติและปล่อยพนัธุสั์ตวน์้า่ แหง่ 1 5,000            กรมประมง

1.3 ส่ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้า่ แหง่ 1 5,000            กรมประมง

ยทุธศาสตรท์ี ่5 เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

4. กรมประมง
แผนปฏบิตัิการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
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แผนงานที ่5.1 อ านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลกัที ่4 อ านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน
1. ติดตามผลการด่าเนนิงานและใหค่้าแนะน่า 16,200          กรมประมง

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 116,200       
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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
เปน็แหล่งอาหารของชุมชน

โครงการหลักที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งสัตว์และประมง
1. แนะน่าส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
แก่กลุ่มหมูบ่า้นในพืน้ทีโ่ครงการฯ รวมทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มและน่า
รูปแบบการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ

หมูบ่า้น 5,800          กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. ประชุมเชิงปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเจหาน้าทีส่่งเสริม
สหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
เพือ่ร่วมท่าจัดท่าแผนพฒันาการด่าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
เตรียมสหกรณ์ใหส้อดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับแผนการผลิต
ของโครงการพฒันาพืน้ทีสู่งฯ

กิจกรรม 1 8,000          กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 13,800         

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนปฏบิตัิการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปางมะโอ    อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

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

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– แผนงานที ่1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ทีเ่ปน็
มิตรกับสิง่แวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลิต 
ลดต้นทนุการผลิตการเกษตร ใหไ้ด้ผลผลิตทีส่ม่่าเสมอ

โครงการหลักที ่4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืชหมุนเวียน

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับศักยภาพพืน้ที่ ราย 25 6,250         ส่งเสริมการเกษตร
2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนนต้นเมืองหนาว ไร่ 1 4,000         ส่งเสริมการเกษตร
3. ส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 2 3,000         ส่งเสริมการเกษตร

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 13,250         

6.  กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่งจังหวัดเชียงใหม)่
แผนปฏบิตัิการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปา่กล้วย  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

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

ยทุธศาสตรท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงานที ่2.3 พัฒนาคุณภาพชวีติเกษตรกรและเขา้ถึงสวสัดกิารของรฐั

โครงการหลกัที ่3 สง่เสรมิและใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิารสงัคม

1. ฝึกอบรมประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในด้านต่างๆ 
แก่กลุ่มเปา้หมาย (ประชุม จัดท่าแผน จัดเวทค้ีนหาความต้องการ อบรม
ถ่ายทอด ความรู้ ฝึกปฏบิติั สนับสนุนวัสดุการเกษตร และสนับสนุนกิจกรรม
ตามแผน ฯลฯ)

30 ราย 30,000       ศูนย์พฒันาราษฎรบน
พืน้ทีสู่งจังหวัดเชียงใหม่

ยทุธศาสตรท์ี ่5 เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิานโครงการหลกัที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตามงาน

1. ติตตามประเมินผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000       ศูนย์พฒันาราษฎรบน
พืน้ทีสู่งจังหวัดเชียงใหม่

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 45,000         

7. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนทีสู่ง (จังหวัดเชียงใหม)่
แผนปฏบิตัิการโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงปางมะโอ    อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
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.
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– 
แผนงานที ่1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
 ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  และเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ให้ได้
ผลผลิตทีส่ม่่าเสมอ

โครงการหลักที ่1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยีและผลงานวิจัย

1. ชุดโครงการคัดเลือกสายพันธุแ์ละพัฒนาเทคโนโลยีการเพิม่คุณภาพของผลผลิตกาแฟอราบิก้า
โครงการหลวง

    1.1 โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาคุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้า
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการ 1 40,000       งบวจิยั

    1.2 งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 40,500       งบวจิยั

โครงการหลักที ่2 เสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารของชุมชน

8. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)
แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ  อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยัง่ยืน

2. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก กลุ่ม 1         20,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

3. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล กลุ่ม 1         25,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

4. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า

   1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1         50,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟอราบิก้า 1         40,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

5. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกชาอัสสัม

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกชาอัสสัม/ชาเมีย่ง กลุ่ม 1         30,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

6. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก กลุ่ม 1         20,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

7. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเห็ด

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด กลุ่ม 1         10,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

8. การจัดการการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้โครงการหลวง และการพัฒนา
โครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่ถ่ายทอดความรู้ให้กับหมูบ่้าน
เยีย่มเยียน

   1.1 การพัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน  แห่ง 1         20,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

   1.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

        1) การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพืน้ที่สูง  คร้ัง 1         70,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

   1.3 การสร้างและพัฒนาผู้น่าเกษตรกรเพือ่ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง  (smart 
farmer)

        1) การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร

            (1) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร  คร้ัง 2 2,500         ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

            (2) การจัดศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่  คร้ัง 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

โครงการหลักที ่4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืชหมุนเวียน

โครงการหลักที ่5 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีป้องกันและ ก่าจัดโรคและแมลงทดแทน
โดยชีวภัณฑ์

โครงการหลักที ่6 รณรงค์เพ่ือลดใช้สารเคมีบนพ้ืนทีสู่งและเฝ้าระวังการปนเปือ้นมลพิษใน
สิง่แวดล้อม9. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของ
เกษตรกร คร้ัง 1 10,000       ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่7 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่8 สนับสนุนการผลิตพืชทีม่ีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

10. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย  คร้ัง 1           5,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

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

12. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต  แห่ง 1           5,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ รวมทัง้การจัดการหลังการเก็บเก่ียว
และการตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.1 403,000      
แผนงานที ่1.2 ถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที ่1 ถ่ายทอดความรูใ้ห้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่2 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้และหลักสูตรการเรียนรูข้องชุมชน

โครงการหลักที ่3 สร้างเครือข่ายการเรียนรูกั้บหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.2
แผนงานที ่1.3 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชนโครงการหลักที ่1 เลีย้งสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก
13. การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์และประมง

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงปศุสัตว์/ประมง  กลุ่ม 1        30,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งสัตว์และประมง

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.3       30,000
แผนงานที ่1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
โครงการหลักที ่1 สนับสนุนด้านการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ และการเกษตร เชือ่มโยงกับผลิตผล
 สินค้าและบริการทีม่ีคุณภาพ

14. ท่องเที่ยว

     1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน  คร้ัง 1        30,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุม่หัตถกรรม

15. หัตถกรรม

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม  กลุ่ม 1        10,000 ค.หัตกรรม

16. การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟืน้ฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพืน้ที่สูง

     1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิน่แบบด้ังเดิมของ
ชนเผ่าที่มีความเส่ียงใน การ  คร้ัง 1 ค.หัตกรรม

17. การสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ของสินค้าหัตถกรรม

     1.1 จัดอบรมเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิต
งานหัตถกรรม กลุ่ม/คร้ัง/คน 1/1/20.        13,800 ค.หัตกรรม

18. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรม
บนพืน้ที่สูง

     1.1 ศึกษาดูงานเพือ่ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ คร้ัง/คน 1/20. ค.หัตกรรม

     1.2 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานและจัดท่าแผนการด่าเนินงานพัฒนางานหัตถกรรมบนพืน้ที่สูง คร้ัง/คน 1/50. ค.หัตกรรม
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูป
ผลผลิต
19. การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมเพิม่มูลค่าผลผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต  กลุ่ม 1        20,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

รวมงบประมาณแผนงานที ่1.4 73,800      
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่1 506,800     

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด

แผนงานที ่2.1 ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

โครงการหลักที ่1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

20. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  คร้ัง 1 10,000       ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

21. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  หมูบ่้าน 1 15,000       ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลัก 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.1       25,000
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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 ่2.2  ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคลือ่นไปสูก่ารปฏิบัติ

โครงการหลักที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดท่าแผนชุมชนทีส่อดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของชุมชน 

22. ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ  แผน 1  งบแผนชุมชน
     1.1 จัดเวทีชุมชนเพือ่จัดท่าแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพืน้ที่โครงการพัฒนา
พืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง ขุมขน 1          6,000 ค.หัตกรรม

23. การส่งเสริมและสนับสนุนการน่าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ

     1.1 จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจ้าหน้าที่เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ในการบริหารจัดการชุมชน คร้ัง/คน 1/1. ค.หัตกรรม

 1.2 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชน 1 ค.หัตกรรม

24. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

     1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และผู้น่าชุมชนในพืน้ที่โครงการ
พัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง คร้ัง 1 ค.หัตกรรม

     1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพือ่สนับสนุนการท่างานพัฒนาพืน้ที่สูง คร้ัง 1 ค.หัตกรรม

     1.3 สรุปผลเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การน่าแผนชุมชนเพือ่ขับเคล่ือนบริหาร
จัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คร้ัง 1 ค.หัตกรรม

โครงการหลักที ่2 พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน

โครงการหลักที ่3 เชือ่มโยงแผนชุมชนและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.2 6,000         
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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 ่2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
โครงการหลักที ่1 ส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาไทยและการเรียนรูต้ามอัธยาศัย

โครงการหลักที ่2  ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

รววมงบประมาณแผนงานที ่2.3
แผนงานที ่2.4  สืบสานวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการรักษาสิทธิของ
ชุมชนโครงการหลักที ่1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณชีนเผ่าเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและ
รายได้ให้กับชุมชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่2 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนทีสู่ง

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.4

แผนงานที ่2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาในด้านต่างๆ

โครงการหลักที ่1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชุมชน

โครงการหลักที ่2 สร้างผู้น่าชุมชนรุน่ใหม่

โครงการหลักที ่3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนทีสู่ง

25. เยาวชน

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน  กลุ่ม 1 10,000       ค.เยาวชน

26. การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพืน้ที่สูง

     1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุน่ ประจ่าปี  คร้ัง/คน 1/1. ค.เยาวชน

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

27. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง

     1.1 กิจกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน 1/25. ค.เยาวชน

     1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง 1/30. ค.เยาวชน

     1.3 จัดแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพืน้ที่โครงการหลวงและพืน้ที่โครงการพัฒนา
พืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1/25. ค.เยาวชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.5 10,000       
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

แผนงานที ่2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุม่ต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุม่ธุรกิจ
ตามมาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลักที ่1 สร้างความเข้มแข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุม่ธุรกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ ์

28. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน  กลุ่ม 1 15,000       ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่2 พัฒนากองทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

โครงการหลักที ่3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุม่สหกรณ ์และกลุม่เกษตรกร
เพ่ือวางแผนการผลิตพืช

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.6 15,000      
แผนงานที ่2.7  จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด

โครงการหลักที ่1 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือจัดหาช่องทางการตลาด

29. ประชุมการจัดท่าแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร  คร้ัง 3 10,000       ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

30. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ (พืน้ที่/ผลิตภัณฑ์)  พืน้ที่ 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

โครงการหลักที ่2 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือเชือ่มโยงกับระบบการผลิตและการตลาดกับ
โครงการหลวง

โครงการหลักที ่3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพ่ือขยาย
ช่องทางการตลาดและสนับสนุนสินค้าชุมชน

โครงการหลักที ่4 พัฒนาระบบสือ่สารเพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าทีเ่ข้าถึงข้อมูล ความรู ้
และราคาตลาดของผลิตผลทีส่่าคัญได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

รวมงบประมาณแผนงานที ่2.7        25,000
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่2        81,000

ยุทธศาสตร์ที ่3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที ่3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ควบคุมการบุกรุกพ้ืนทีป่่า และปรับระบบ
การใช้พ้ืนทีใ่ห้เหมาะสมตามหลักวิชาการ

โครงการหลักที ่1 จัดท่าแนวเขตพ้ืนทีป่่าและพ้ืนทีเ่กษตรเพ่ือป้องกันการบุกรุก
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่2 จัดท่าเขตการใช้ประโยชน์ทีด่ินรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์
ทีด่ินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
31. การจัดท่าขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพืน้ที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

     1.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เร่ือง การจัดระเบียบ
ชุมชน เพือ่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยัง่ยืน  คร้ัง 1          3,750 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

     1.2 การส่ารวจข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดท่าแผนที่แสดงขอบเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  หมูบ่้าน 1        60,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

     1.3 การประชุม และท่าพิจารณ์จัดต้ังกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ  คร้ัง 1          3,750 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ทีด่ิน

โครงการหลักที ่4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดับไร่นาโดยเกษตรกร และการประหยัด
การใช้น่้า

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.1 67,500       
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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

แผนงานที ่3.2  ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน่้าล่าธารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการหลักที ่1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน่้าล่าธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพ่ือ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

32. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศน์ในพืน้ที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์

     1.1 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟืน้ฟูระบบนิเวศต้นน้่า ป่าเปียก ป่าพืน้บ้านอาหารชุมชน 
และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพืน้ที่ป่า/ที่ท่ากิน  โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง

 ไร่ 5          8,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

     1.2 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ชุมชน (PES)  ไร่ 20        10,000

โครงการหลักที ่2 ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนป่าทีถู่กบุกรุกท่าการเกษตร

โครงการหลักที ่3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน  เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน

33. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   ต้น 1,000        10,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

34. ดูแลแปลงปลูกป่าชาวบ้าน(แปลงเดิม) ต้น  ต้น 1,000        10,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่4 ขยายพืชพันธุท์้องถ่ินและการปลูกไม้ท้องถ่ิน

โครงการหลักที ่5 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

35. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผน
ชุมชน ( การรณรงค์ ท่าแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า  การขยายพันธุพ์ืชท้องถิน่ ท่าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ การส่ารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า ก่าจัดขยะ การท่าปุย๋หมัก ลดการใช้สารเคมี
 กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)

 พืน้ที่ 1        50,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่6 จัดท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.2 88,000       
แผนงานที ่3.3 อนุรักษ์ดินและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดินทีเ่สือ่มโทรม

โครงการหลักที ่1 จัดท่าระบบอนุรักษ์ดินและน่้า และการฟ้ืนฟูแหล่งน่้าธรรมชาติ
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดิน
36. สนับสนุนกิจกรรมการฟืน้ฟูและปรับปรุงบ่ารุงดิน  พืน้ที่ 1        10,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

37. กิจกรรมเพือ่สร้างความปลอดภัยให้กับส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและ
การสุขาภิบาล

     1.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้่า  แห่ง 1        60,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่3  ส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

โครงการหลักที ่4 ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก
38. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญา้แฝก เพือ่อนุรักษ์ดินและน้่าในชุมชน  กล้า 10,000          5,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่5 จัดท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.3 75,000       
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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  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืช
ท้องถ่ินของชุมชน

โครงการหลักที ่1 ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
39. สนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรธนาคารอาหาร
ชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร  กลุ่ม 1        20,000 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

40. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพืน้บ้านบนพืน้ที่สูง

     1.1 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ความมัน่คงด้านสุขภาพและทรัพยากร
สมุนไพรของชุมชนบนพืน้ที่สูง

      172,500 ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

41. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนบนพืน้ที่สูง

     1.1  โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุมชนด้านการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ที่สูง

โครงการ 1 43,000       งบวจิยั

     1.2 โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพือ่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิน่และการ
พัฒนาต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ

โครงการ 1 50,750       งบวจิยั

      1.3 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารูปแบบการจัดการเพือ่การอนุรักษ์และฟืน้ฟูพืชท้องถิน่ใน
ป่าธรรมชาติของชุมชน

โครงการ 1 125,000      งบวจิยั

      1.4 งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 10,000       งบวจิยั

42. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพือ่ฟืน้ฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิน่บนพืน้ที่สูง โครงการ 1       223,100 งบวจิยั

โครงการหลักที ่2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น่้าจืดในแหล่งน่้าธรรมชาติ

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.4 644,350        
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

แผนงานที ่3.5 ควบคุมการปนเปือ้นมลพิษในสิง่แวดล้อม

โครงการหลักที ่1 สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุทีใ่ช้แล้ว เพ่ือน่าไปสูส่ังคมลดขยะ ผ่าน
มาตรการต่างๆ

โครงการหลักที ่2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที ่3.5
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่3 874,850        

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที ่4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่่าเป็นต่อการด่ารงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และ
พลังงานในชุมชน

โครงการหลักที ่1 พัฒนาเส้นทางล่าเลียง

โครงการหลักที ่3  ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.1
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

แผนงานที ่4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรทีส่ะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน่้าทีม่ี
ประสิทธิภาพ

โครงการหลักที ่1 พัฒนาแหล่งน่้าเพ่ือการเกษตร

43. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกิจกรรมการเกษตร
และใช้ในการอุปโภคบริโภค

 แห่ง 2 50,000          ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่2  ก่อสร้างระบบส่งน่้าชลประทาน

โครงการหลักที ่3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.2 50,000         
แผนงานที ่4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้มาตรฐานและลดต้นทุน
การผลิต

โครงการหลักที ่1 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลักที ่3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.3
แผนงานที ่4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการสือ่สารเพ่ือสนับสนุนและลดต้นทุนการ
จัดการผลผลิตโครงการหลักที ่1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที ่4.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่4 50,000          

ยุทธศาสตร์ที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานที ่5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที ่1 ท่าแผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานทีม่ีความชัดเจนในการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ หมายเหตุ

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

โครงการหลักที ่2 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะท่างาน
โครงการขยายผลโครงการหลวง

44. ประชุมคณะท่างานระดับอ่าเภอ  คร้ัง 3 10,000          ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

โครงการหลักที ่3 ประเมินผลแผนแม่บท

โครงการหลักที ่4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน

โครงการหลักที ่5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขยายผลโครงการหลวง
45. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน  คร้ัง 3 30,000          ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

46. อ่านวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 1,061,000      ค.พัฒนาพืน้ที่สูงฯ

47. โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โครงการ 1 150,000        งบวจิยั

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.1 1,251,000      
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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 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการหลักที ่1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการหลักที ่2 พัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย

โครงการหลักที ่3 พัฒนาเครือข่ายการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.2
แผนงานที ่5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยีย่มเยียน การเรียนรูแ้ละเครือข่ายความรู้

โครงการหลักที ่1 จัดท่าหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จด่าเนินงาน

โครงการหลักที ่2 ประเมินเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการ
หลวง และการเตรียมความพร้อมของชุมชน/หน่วยงานท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการ
โครงการ

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 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่
โครงการหลักที ่1 จัดท่าหลักเกณฑ์การขยายพ้ืนทีก่ารด่าเนินงานไปสูพ้ื่นทีเ่ป้าหมายใหม่ที่
ส่าคัญ

โครงการหลักที ่2 ศึกษาวิเคราะห์ และการจัดท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาพ้ืนทีใ่หม่

รวมงบประมาณแผนงานที ่5.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที ่5 1,251,000      

รวมงบประมาณทัง้สิน้ (บาท) 2,763,650      
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