
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน
งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชพีบนฐานความรู้ แผนงาน 1.1 การวิจัยและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ใหไ้ด้ผลผลิตที่
สม่่าเสมอ

           441,750

แผนงาน 1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้              50,000

แผนงาน 1.3 เล้ียงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเปน็แหล่งอาหารของชุมชน              72,100

แผนงาน 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและ
การพัฒนาดา้นการตลาด

แผนงาน 2.1  ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิติัในระดับชุมชน
             13,800

แผนงาน 2.2 ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคล่ือนไปสู่การปฏบิติั               6,000

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

แผนงาน 2.7 จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด
3. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แผนงาน 3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ควบคุมการบกุรุกพื้นที่ปา่ และปรับระบบการใช้พื้นที่

ใหเ้หมาะสมตามหลักวิชาการ

แผนงาน 3.2 ปลูกและฟื้นฟูปา่ต้นน้า่ล่าธาร และระบบนเิวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

             55,000

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

(บาท)

แผนงาน 3.3 อนรัุกษ์ดินและน้า่ และฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินที่เส่ือมโทรม              75,000

แผนงาน 3.4 ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน

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

ชุมชน

แผนงาน 4.2 พัฒนาแหล่งน้า่ขนาดเล็ก ระบบน้า่บาดาล และระบบกระจายน้า่ เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้า่ที่มีประสิทธิภาพ

           100,000

แผนงาน 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนบัสนนุการผลิตใหไ้ด้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

แผนงาน 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนบัสนนุและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต
5. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ แผนงาน 5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ

ประสานงานและบรูณาการปฏบิติังาน
        1,342,300

แผนงาน 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

แผนงาน 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่
ปฏบิติังานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรู้และเครือข่ายความรู้

แผนงาน 5.4 ศึกษาวิเคราะหแ์นวทาง ในการด่าเนนิงานพัฒนาพื้นที่ใหม่
       2,195,950รวมงบประมาณทั้งสิน้
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

โครงการหลักที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยีและผลงานวิจัย

โครงการหลักที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน

1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง

   1.1 โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โครงการ 1 100,000      สวพส
   1.2 งานอา่นวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 20,000       สวพส
2. สังเคราะห์พื้นที่ และการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้ว/ เมล็ดพันธ์ ราย 30 6,000         กรมการขา้ว
3.จดัท่าแปลงสาธิต/เรียนรู้ การผลิตเมล็ดขา้ว การผลิตเมล็เขา้ว และเทคโนโลยกีารผลิต ไร่ 1 10,000       กรมการขา้ว
4. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว/เพ่อมประสิทธิภาพการปลูกขา้วให้เพียงพอต่อการบริโภค
และขยายผล

ไร่ 2 15,000       กรมการขา้ว
5. จดัท่าแปลงทดสาอบและอนุรักษ์ขา้วพันธ์พื้นเมืองท้องถิ่น กรมการขา้ว
6. ติดตามและให้ค่าแนะน่าเกษตรกร 7,000         กรมการขา้ว

แผนปฏบิัตกิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแมแ่ตง   จังหวัดเชยีงใหม ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ าแนกตามแนวทางการพัฒนาและแผนงาน

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

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน

7. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/12/22        80,000
8. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/30/30 20,000       

9. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล กลุ่ม/ราย/ไร่ 2/250/55 60,000       

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

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/30/54 30,000       

11. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้ากลุ่ม/ราย/ไร่ 1/40/40 20,000       
12. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/2/8. 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

โครงการหลักที่ 4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืชหมุนเวียน

13. ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัศักยภาพพื้นที่ ราย 20 5,000         ส่งเสริมการเกษตร
14. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืนต้นเมืองหนาว ไร่ 1 4,000         ส่งเสริมการเกษตร
15. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว ไร่ 3 3,000         ส่งเสริมการเกษตร
โครงการหลักที่ 5 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีป้องกันและ ก่าจัดโรคและแมลงทดแทนโดยชีวภัณฑ์

โครงการหลักที่ 6 รณรงค์เพ่ือลดใช้สารเคมีบนพ้ืนที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม16. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร คร้ัง/คน 1/50. 8,750         

โครงการหลักที่ 7 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โครงการหลักที่ 8 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่

17. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย คร้ัง 1/50.           3,000

18. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) แห่ง 1  งบส่วนกลาง

19. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต แห่ง 1           5,000

20. การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต

    1.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร แห่ง 1.           5,000

    1.2 ค่าน้่ายาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต แห่ง 1         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

โครงการหลักที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและ
การตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.1 441,750      

แผนงานที่ 1.2 ถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที่ 1 ถ่ายทอดความรูใ้ห้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้และหลักสูตรการเรียนรูข้องชุมชน

21. การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน แห่ง 1 20,000       
22. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

     1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ราย/แปลง 4/4.5 30,000       
23. การสร้างและพัฒนาผู้นา่เกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmer)

     1.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) คร้ัง/ราย 1/12
     1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร

          1) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 2/30
          2) การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร คร้ัง/คน 1/20
          3) การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ คร้ัง/คน 1/12
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 สร้างเครือข่ายการเรียนรูกั้บหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.2 50,000       

แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

โครงการหลักที่ 1 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก

24. การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปศุ
สัตว/์ประมง  กลุ่ม/ฟาร์ม/ราย 1/10/12.        30,000

25. โครงการสร้างฟาร์มสาธติ

1) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร แห่ง 1 19,400       สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

2) กจิกรรมฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก แห่ง 1 5,200         สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

26. โครงการสง่เสริมการเลี้ยงสตัว์

 1) กจิกรรมส่งเสริมการสุกร ราย 3 16200 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่

27. โครงการสนับสนถนการเลี้ยงสตัวต์ามศักยภาพพ้ืนที่

1) กจิกรรมฝึกอบรม

เกษตรกร ราย 13 1300 สนง.ปศุสัตว์เชียงใหม่
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.3       72,100

แผนงานที่ 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร

โครงการหลักที่ 1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตร เชื่อมโยงกับผลิตผล สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ

โครงการหลักที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม

28. โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง

     1. การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

        1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นแบบด้ังเดิมของชนเผ่าที่
มีความเส่ียงใน การสูญหายและงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง 1

29. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรมบนพ้ืนที่สูง

     1.1 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานและจัดทา่แผนการด่าเนินงานพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง คร้ัง/คน 1/50.
 

โครงการหลักที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.4

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 563,850     
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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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด

แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

โครงการหลักที่ 1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

30. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  คร้ัง/ราย 1/25.
31. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ชมุชน/หมู่บา้น 2/2.

โครงการหลัก 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

32. แนะน่าส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกบัอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แกก่ลุ่ม
หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุ่มและน่ารูปแบบการสหกรณ์ไป
ใชใ้นการบริหารจดัการ

ราย หมู่บ้าน 5,800          กรมส่งเสริมสหกรณ์

33. ประชมุเชงิปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเจหาน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทน
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อร่วมท่าจดัท่าแผนพัฒนาการ
ด่าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการ
และสอดคล้องกบัแผนการผลิตของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ

กจิกรรม 1 8,000          กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.1       13,800
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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

แผนงานที่ 2.2  ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดท่าแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบท
ของชุมชน 

34. โครงการจัดทา่แผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

     1.1 การส่งเสริมและจัดทา่แผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

          1) จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทา่แผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

ชมุชน 1          6,000

35. การส่งเสริมและสนับสนุนการนา่แผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ

     1.1 จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้นา่ชุมชนและเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการชุมชน

คร้ัง/คน 1/40.

     1.2 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชมุชน 1
36. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

     1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และผู้นา่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

คร้ัง 1

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

คร้ัง 1

37. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา่และขับเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ แผน/ชมุชน/
หมู่บ้าน

1/5/5  งบแผนชมุชน

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน

โครงการหลักที่ 3 เชื่อมโยงแผนชุมชนและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.2 6,000         
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาไทยและการเรียนรูต้ามอัธยาศัย

โครงการหลักที่ 2  ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

38. ฝึกอบรมการประกอบอาชพีตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในด้านต่างๆ แก่
กลุ่มเป้าหมาย (โดยการจดัประชมุ จดัท่าแผน จดัเวทีค้นหาความต้องการอบรมถา่ยทอด
ความรู้ ฝึกปฎบิัติ สนับสนุนวัสดุการเกษตร และสนับสนุนกจิกรรมตามแผนฯ)

คร้ัง 30 30,000       ศูนยพ์ัฒนาราษฏร
บนพื้นที่สูงจงัหวัด
เชยีงใหม่

รววมงบประมาณแผนงานที่ 2.3 30,000       

แผนงานที่ 2.4  สืบสานวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการรักษาสิทธิของชุมชน

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

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.4

แผนงานที่ 2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชุมชน

โครงการหลักที่ 2 สร้างผู้น่าชุมชนรุน่ใหม่

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนที่สูง

39. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

     1. การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง

        1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่น ประจา่ปี คร้ัง/คน 1/2.
        1.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผู้นา่เยาวชน คร้ัง/คน 1/40.
40. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง
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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

     1.1 กิจกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/25.
     1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/25.
     1.3 จัดแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คร้ัง/คน 1/25.

41. เยาวชน

     1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10.
     1.2 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน คร้ัง/คน 1/10. 10,000       

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.5 10,000       
แผนงานที่ 2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลักที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐาน
ของสหกรณ ์

42. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน กลุ่ม/ราย 1/20.

โครงการหลักที่ 2 พัฒนากองทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือวาง
แผนการผลิตพืช

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.6
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 2.7  จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด

โครงการหลักที่ 1 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือจัดหาช่องทางการตลาด

43. ถ่ายทอดความรู้ เร่ือง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 1/20.

โครงการหลักที่ 2 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบการผลิตและการตลาดกับโครงการ
หลวง

โครงการหลักที่ 3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพ่ือขยายช่องทาง
การตลาดและสนับสนุนสินค้าชุมชน

โครงการหลักที่ 4 พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูล ความรู ้และราคา
ตลาดของผลิตผลที่ส่าคัญได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.7

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2        59,800

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที่ 3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคุมการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปรับระบบการใช้
พ้ืนที่ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าแนวเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรเพ่ือป้องกันการบุกรุก

โครงการหลักที่ 2 จัดท่าเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
44. จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เร่ือง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

 คร้ัง/ราย 1/100

45. การส่ารวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดทา่แผนที่แสดงขอบเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  หมู่บา้น 1

46. การประชุม และทา่พิจารณ์จัดต้ังกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ  คร้ัง/ราย 1/100

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดับไร่นาโดยเกษตรกร และการประหยัดการใช้น่้า

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.1

แผนงานที่ 3.2  ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน่้าล่าธารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการหลักที่ 1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน่้าล่าธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

47. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์

     11. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้่า ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูก
เป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ทา่กินโดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ไร่/คน 5/5.        20,000

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

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน  เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน

48. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต้น/ราย  500/5.         10,000

โครงการหลักที่ 4 ขยายพืชพันธุท์้องถ่ินและการปลูกไม้ท้องถ่ิน

โครงการหลักที่ 5 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผนชุมชน ( 
การรณรงค์ ทา่แนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุพ์ืชท้องถิ่น ทา่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การ
ส่ารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า กา่จัดขยะ การทา่ปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)

พื้นที/่ราย 5/300        25,000

โครงการหลักที่ 6 จัดท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.2 55,000       
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 3.3 อนุรักษ์ดินและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดินที่เสื่อมโทรม

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าระบบอนุรักษ์ดินและน่้า และการฟ้ืนฟูแหล่งน่้าธรรมชาติ

โครงการหลักที่ 2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณข์องดิน
50. สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบา่รุงดิน พื้นที/่ต้น/ราย 1/5/5.        10,000
51. กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการสุขาภิบาล

     1.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้่า แห่ง 1        60,000

โครงการหลักที่ 3  ส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก
52. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้่าในชุมชน กล้า/ราย 20,000/20          5,000

โครงการหลักที่ 5 จัดท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.3 75,000       
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แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 3.4  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถ่ินของ
ชุมชน

โครงการหลักที่ 1 ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการหลักที่ 2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น่้าจืดในแหล่งน่้าธรรมชาติ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.4
แผนงานที่ 3.5 ควบคุมการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

โครงการหลักที่ 1 สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว เพ่ือน่าไปสู่สังคมลดขยะ ผ่านมาตรการต่างๆ

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.5
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 130,000        
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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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงาน
ในชุมชน

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางล่าเลียง

โครงการหลักที่ 3  ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.1
แผนงานที่ 4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า เพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน่้าที่มีประสิทธิภาพ

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน่้าเพ่ือการเกษตร
53. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ใน
การอุปโภคบริโภค แห่ง 1 100,000        

โครงการหลักที่ 2  ก่อสร้างระบบส่งน่้าชลประทาน

โครงการหลักที่ 3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.2 100,000       
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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

แผนงานที่ 4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้มาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต
โครงการหลักที่ 1 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพ้ืนที่พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลักที่ 3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.3
แผนงานที่ 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนและลดต้นทุนการจัดการผลผลิต

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 100,000        

27



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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที่ 1 ท่าแผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานที่มีความชัดเจนในการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน

โครงการหลักที่ 2 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะท่างาน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

54. ประชุมคณะทา่งานระดับอา่เภอ คร้ัง/คน 3/150 9,800           

โครงการหลักที่ 3 ประเมินผลแผนแม่บท

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน

55. ติดตามผลการด่าเนินงาน 1,500         สนง.ปศุสัตว์เชยีงใหม่
     1.1) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000       ศูนยพ์ัฒนาราษฏร

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

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
56. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน  คร้ัง/คน 3/150 10,000          
57. อา่นวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 1,270,000     
58. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน คน 1 36,000          กรมการข้าว

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.1 1,342,300     
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

 

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการด่าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.2
แผนงานที่ 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรูแ้ละเครือข่ายความรู้

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

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ประเมินเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวง และการเตรียมความพร้อมของชุมชน/หน่วยงานท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการโครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.3
แผนงานที่ 5.4 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่
โครงการหลักที่ 1 จัดท่าหลักเกณฑ์การขยายพ้ืนที่การด่าเนินงานไปสู่พ้ืนที่เป้าหมายใหม่ที่ส่าคัญ

โครงการหลักที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ และการจัดท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ใหม่

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 1,342,300     
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 2,195,950     
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หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1. กรมปศุสัตว์ 4 43,600

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 13,800

3. กรมส่งเสริมการเกษตร  (ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่) 3 12,000

4. ศูนยพ์ัฒนาชาวเขาจงัหวดัเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 2 45,000

5. กรมการข้าว 6 74,000

6. สถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 41 2,007,550

รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน 58 2,195,950

3. สรปุแผนปฏิบตังิานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามรายหน่วยงาน

31



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.

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟารม์ขนาดเล็ก
และเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชมุชน

โครงการหลักที่ 1 เลี้ยงสัตว์ภายใตร้ะบบมาตรฐานฟารม์ขนาดเล็ก
1. โครงการสรา้งฟารม์สาธิต
1) กิจกรรมฟาร์มสาธติการเล้ียงสุกร แห่ง 1 19,400      สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่
2) กิจกรรมฟาร์มสาธติการเล้ียงสัตวป์ีก แห่ง 1 5,200        สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่
2. โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์
 1) กิจกรรมส่งเสริมการสุกร ราย 3 16200 สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่
3. โครงการสนับสนถนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพพ้ืนที่
1) กิจกรรมฝึกอบรม
เกษตรกร ราย 13 1300 สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการการประสานงานและบูรณาการ
ปฏบิัตงิาน

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตาม
งาน
1. ติดตามผลการด่าเนินงาน 1,500        สนง.ปศุสัตวเ์ชียงใหม่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,600        

1. กรมปศุสัตว์
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จังหวัดเชยีงใหม่  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.

ยทุธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนาดา้น
การตลาดแผนงานที่ 2.1 สง่เสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิตัใิน
ระดบัชมุชน

โครงการหลกั 2 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. แนะน่าส่งเสริมให้ความรู้เกีย่วกับอุดมการณ์ หลักการ และวธิกีาร
สหกรณ์ แก่กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มและน่ารูปแบบการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ

ราย หมู่บ้าน 5,800         กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. ประชุมเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเจหาน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากหน่วยงาน
อื่นที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมท่าจัดท่าแผนพัฒนาการด่าเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและสอดคล้องกับแผนการผลิตของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ

ตัว 10000 8,000         กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,800        

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จังหวัดเชยีงใหม่  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.

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– แผนงานที่ 1.1 ส่งเสรมิอาชพีภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและ
สัตว์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  โครงการหลักที่ 4  ส่งเสรมิการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืช
หมนุเวียน
1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ราย 20 5,000        ส่งเสริมการเกษตร
2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนนต้นเมืองหนาว ไร่ 1 4,000        ส่งเสริมการเกษตร
3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว ไร่ 3 3,000        ส่งเสริมการเกษตร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,000        

3. กรมส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จังหวัดเชยีงใหม่  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.

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและการพัฒนา
ดา้นการตลาดแผนงานที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรและเขา้ถึง
สวัสดกิารของรฐัโครงการหลักที่ 3 ส่งเสรมิและให้บรกิารดา้นสวัสดกิารสังคม

1. ฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย (โดยการจัดประชุม จัดท่าแผน จัดเวที
ค้นหาความต้องการอบรมถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฎบิัติ สนับสนุนวสัดุ
การเกษตร และสนับสนุนกิจกรรมตามแผนฯ)

คร้ัง 30 30,000      ศูนย์พัฒนาราษฏรบน
พื้นที่สูงจังหวดัเชียงใหม่

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการการประสานงานและบูรณาการ
ปฏบิัตงิาน

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและตดิตาม
งาน
1. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
     1.1) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด่าเนินงาน และรายงานผล 15,000      ศูนย์พัฒนาราษฏรบน

พื้นที่สูงจังหวดัเชียงใหม่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000        

4. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนทีสู่งจังหวัดเชยีงใหม่
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จังหวัดเชยีงใหม่  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.

ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชพีบนฐานความรู้
– 
แผนงานที่ 1.1 สง่เสริมอาชพีภาคการเกษตรโดยผลติพืชและสตัว์ที่เปน็
มติรกับสิ่งแวดลอ้ม ภายใตม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  และเพ่ิมผลผลติ ลด
ตน้ทนุการผลติการเกษตร ใหไ้ดผ้ลผลติที่สม่่าเสมอ
โครงการหลกัที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงดา้นอาหารของชมุชน

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

ไร่ 1 10,000      
กรมการข้าว

3. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข์้าว/เพ่อมประสิทธภิาพการปลูกข้าวให้
เพียงพอต่อการบริโภคและขยายผล

ไร่ 2 15,000      กรมการข้าว
4. จัดท่าแปลงทดสาอบและอนุรักษ์ข้าวพันธพ์ื้นเมืองท้องถิน่ กรมการข้าว
5. ติดตามและให้ค่าแนะน่าเกษตรกร 7,000        กรมการข้าว
ยทุธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บรูณาการและเพ่ิมประสทิธิภาพ
การบริหารจดัการการประสานงานและบรูณาการปฏบิตังิาน

โครงการหลกัที่ 5 สนับสนุนการบริหารจดัการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบ
โครงการหลวง

1. จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ช่วยปฏบิติังาน คน 1 36,000         กรมการข้าว

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 74,000        

5. กรมการขา้ว
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จังหวัดเชยีงใหม่  ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินงาน

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
– 
แผนงานที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรโดยผลิตพืชและสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  และเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ให้ได้ผลผลิต
ที่สม่่าเสมอ

โครงการหลักที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลงานวิจัย

โครงการหลักที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน

1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง

   1.1 โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โครงการ 1 100,000     งบวิจยั
   1.2 งานอ่านวยการและบริหารโครงการ โครงการ 1 20,000       งบวิจยั

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน

2. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผัก

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/12/22        80,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
3. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว (การส่งเสริมและการปรับปรุงการผลิตข้าว)

   1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/30/30 20,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
4. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ผล

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล กลุ่ม/ราย/ไร่ 2/250/55 60,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
5. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกถั่ว (พืชไร่/เหล่ือมสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว/ลดการเผา/ลดพื้นที่ปลูก)

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/30/54 30,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
6. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้า

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้ากลุ่ม/ราย/ไร่ 1/40/40 20,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
7. การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก กลุ่ม/ราย/ไร่ 1/2/8. 30,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 4  ส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดและปลูกพืชหมุนเวียน
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 5 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีป้องกันและ ก่าจัดโรคและแมลงทดแทนโดยชีว
ภัณฑ์

โครงการหลักที่ 6 รณรงค์เพ่ือลดใช้สารเคมีบนพ้ืนที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม8. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของ
เกษตรกร

คร้ัง/คน 1/50. 8,750         ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 7 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 8 สนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่

9. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย คร้ัง 1/50.           3,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
10. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) แห่ง 1  งบส่วนกลาง

11. การตรวจประเมินภายในแหล่งผลิต แห่ง 1           5,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
12. การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต

    1.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวิเคราะห์สาร แห่ง 1.           5,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
    1.2 ค่าน้่ายาและค่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต แห่ง 1          10,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์ รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและ
การตลาดเฮมพ์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.1 391,750     
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนงานที่ 1.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที่ 1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

13. การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน แห่ง 1 20,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
14. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน

     1.1 การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ราย/แปลง 4/4.5 30,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
15. การสร้างและพัฒนาผู้น่าเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmer)

     1.1 การประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม)่ คร้ัง/ราย 1/12 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
     1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร

          1) การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 2/30 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
          2) การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร คร้ัง/คน 1/20 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
          3) การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ คร้ัง/คน 1/12 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.2 50,000       
แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กและเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชน
โครงการหลักที่ 1 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก

16. การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์และประมง

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง
ปศุสัตว/์ประมง  กลุ่ม/ฟาร์ม/ราย 1/10/12.        30,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.3       30,000

แผนงานที่ 1.4 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร

โครงการหลักที่ 1 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตร เชื่อมโยงกับผลิตผล 
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

โครงการหลักที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม

17. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

     1. การสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

        1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นแบบด้ังเดิมของชน
เผ่าที่มีความเส่ียงใน การสูญหายและงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิม คร้ัง 1 ค.หัตถกรรม

18. การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและด้านการตลาดสินค้าหัตถกรรมบนพื้นที่สูง

     1.1 สัมมนาสรุปผลการด่าเนินค.และจัดท่าแผนการด่าเนินค.พัฒนาค.หัตถกรรมบนพื้นที่สูง คร้ัง/คน 1/50. ค.หัตถกรรม
 

โครงการหลักที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรโดยการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1.4
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 471,750     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด

แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

โครงการหลักที่ 1  น้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน

19. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  คร้ัง/ราย 1/25. ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
20. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชน/หมู่บา้น 2/2. ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลัก 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.1
แผนงานที่ 2.2  ส่งเสริมการจัดท่าแผนชุมชนและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดท่าแผนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของชุมชน 

21. โครงการจัดท่าแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

     1.1 การส่งเสริมและจัดท่าแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

          1) จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดท่าแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง

ชุมชน 1          6,000
ค.แผนชุมชน

22. การส่งเสริมและสนับสนุนการน่าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ

     1.1 จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผู้น่าชุมชนและเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารจัดการชุมชน

คร้ัง/คน 1/40.
ค.แผนชุมชน

     1.2 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชน 1 ค.แผนชุมชน
23. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

     1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และผู้น่าชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

คร้ัง 1
ค.แผนชุมชน

     1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อสนับสนุนการท่างานพัฒนาพื้นที่สูง คร้ัง 1 ค.แผนชุมชน
     1.3 สรุปผลเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การน่าแผนชุมชนเพื่อขับเคล่ือนบริหาร
จัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

คร้ัง 1
ค.แผนชุมชน

24. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท่าและขับเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
แผน/ชุมชน/

หมู่บ้าน
1/5/5  งบแผนชุมชน

ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน

โครงการหลักที่ 3 เชื่อมโยงแผนชุมชนและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.2 6,000         
แผนงานที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

โครงการหลักที่ 2  ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

รววมงบประมาณแผนงานที่ 2.3
แผนงานที่ 2.4  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการรักษาสิทธิของชุมชน

โครงการหลักที่ 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและรายได้
ให้กับชุมชน

โครงการหลักที่ 2 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.4

แผนงานที่ 2.5  สร้างและพัฒนาผู้น่าชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้น่าและกรรมการชุมชน
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 สร้างผู้น่าชุมชนรุ่นใหม่

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนที่สูง

25. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

     1. การพัฒนากลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง

        1.1 โครงการสนับสนุนเยาวชนฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่น ประจ่าปี คร้ัง/คน 1/2. ค.เยาวชน
        1.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ผู้น่าเยาวชน คร้ัง/คน 1/40. ค.เยาวชน
26. การเตรียมความพร้อมเยาวชนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้โครงการหลวง

     1.1 กิจกรรม เยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง/การฝึกงาน คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน
     1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน
     1.3 จัดแสดงผลการด่าเนินงานของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คร้ัง/คน 1/25. ค.เยาวชน

27 เยาวชน
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

     1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 1/10. ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
     1.2 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน คร้ัง/คน 1/10. 10,000       ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.5 10,000       
แผนงานที่ 2.6 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ์

โครงการหลักที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตาม
มาตรฐานของสหกรณ์ 

28. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน กลุ่ม/ราย 1/20. ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 2 พัฒนากองทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือ
วางแผนการผลิตพืช
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.6

แผนงานที่ 2.7  จัดหาช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด

โครงการหลักที่ 1 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือจัดหาช่องทางการตลาด

29. ถ่ายทอดความรู้ เร่ือง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร คร้ัง/คน 1/20. ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 2 วางแผนด้านการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบการผลิตและการตลาดกับ
โครงการหลวง

โครงการหลักที่ 3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพ่ือขยายช่องทาง
การตลาดและสนับสนุนสินค้าชุมชน

51



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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 4 พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูล ความรู้ และ
ราคาตลาดของผลิตผลที่ส่าคัญได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2.7

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2        16,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานที่ 3.1 ก่าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคุมการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปรับระบบการ
ใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าแนวเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรเพ่ือป้องกันการบุกรุก

โครงการหลักที่ 2 จัดท่าเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์
30. จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เร่ือง การจัดระเบียบชุมชน เพื่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

 คร้ัง/ราย 1/100
ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

31. การส่ารวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจัดท่าแผนที่แสดงขอบเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  หมู่บา้น 1 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

32. การประชุม และท่าพิจารณ์จัดต้ังกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ  คร้ัง/ราย 1/100 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โครงการหลักที่ 4 สนับสนุนระบบเก็บกักน่้าในระดับไร่นาโดยเกษตรกร และการประหยัดการ
ใช้น่้า

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.1

แผนงานที่ 3.2  ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน่้าล่าธารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการหลักที่ 1 รณรงค์การปลูกป่าต้นน่้าล่าธาร โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

33 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือ ป่าอนุรักษ์

     11. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้่า ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 
และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่า/ที่ท่ากินโดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ไร่/คน 5/5.        20,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนป่าที่ถูกบุกรุกท่าการเกษตร

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน  เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้สอยในครัวเรือน

34. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต้น/ราย  500/5.          10,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 4 ขยายพืชพันธุ์ท้องถ่ินและการปลูกไม้ท้องถ่ิน
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 5 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ หรือแผน
ชุมชน ( การรณรงค์ ท่าแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่าการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ท่าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ การส่ารวจป่า ใช้ประโยชน์จากป่า ก่าจัดขยะ การท่าปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรม
เยาวชน ฯลฯ)

พื้นที/่ราย 5/300        25,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 6 จัดท่าแนวกันไฟโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.2 55,000       
แผนงานที่ 3.3 อนุรักษ์ดินและน่้า และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เสื่อมโทรม

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าระบบอนุรักษ์ดินและน่้า และการฟ้ืนฟูแหล่งน่้าธรรมชาติ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
36. สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบ่ารุงดิน พื้นที/่ต้น/ราย 1/5/5.        10,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
37. กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับส่ิงแวดล้อมจากผลกระทบของสารเคมีเกษตรและการ
สุขาภิบาล

     1.1 วิเคราะห์คุณภาพดินและน้่า แห่ง 1        60,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 3  ส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
38. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้่าในชุมชน กล้า/ราย 20,000/20          5,000 ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 5 จัดท่าฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน่้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.3 75,000       
แผนงานที่ 3.4  ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถ่ิน
ของชุมชน

โครงการหลักที่ 1 ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการหลักที่ 2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น่้าจืดในแหล่งน่้าธรรมชาติ
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.4
แผนงานที่ 3.5 ควบคุมการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

โครงการหลักที่ 1 สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว เพ่ือน่าไปสู่สังคมลดขยะ ผ่านมาตรการ
ต่างๆ

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาโครงการลดคาร์บอนในระดับชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3.5
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 130,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และ
พลังงานในชุมชน

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางล่าเลียง
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3  ขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.1
แผนงานที่ 4.2 พัฒนาแหล่งน่้าขนาดเล็ก ระบบน่้าบาดาล และระบบกระจายน่้า เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน่้าที่มีประสิทธิภาพ

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน่้าเพ่ือการเกษตร
39. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก และกระจายน้่าส่าหรับกิจกรรมการเกษตรและ
ใช้ในการอุปโภคบริโภค แห่ง 1 100,000        ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 2  ก่อสร้างระบบส่งน่้าชลประทาน
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 จัดหาน่้าและซ่อมบ่ารุงระบบประปาบาดาล

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.2 100,000       
แผนงานที่ 4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้มาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

โครงการหลักที่ 1 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาระบบการตรวจสอบสารเคมี

โครงการหลักที่ 3 ระบบการรวบรวมและคุณภาพผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.3
แผนงานที่ 4.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนและลดต้นทุนการจัดการ
ผลผลิต
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนผลผลิต

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 100,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 5.1 อ่านวยการประสานงาน บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงาน

โครงการหลักที่ 1 ท่าแผนปฏิบัติแบบบูรณาการของหน่วยงานที่มีความชัดเจนในการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน

โครงการหลักที่ 2 ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการใช้คณะท่างาน
โครงการขยายผลโครงการหลวง

40. ประชุมคณะท่างานระดับอ่าเภอ คร้ัง/คน 3/150 9,800           ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

โครงการหลักที่ 3 ประเมินผลแผนแม่บท
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 4 อ่านวยการประสานงาน การนิเทศและติดตามงาน

โครงการหลักที่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
41. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน  คร้ัง/คน 3/150 10,000          ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ
42. อ่านวยการและประสานงานโครงการ โครงการ 1 1,270,000      ค.พัฒนาพื้นที่สูงฯ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.1 1,289,800      
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการขยายผลโครงการหลวง

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาระบบตัดสินใจและเตือนภัย
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการหลักที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.2
แผนงานที่ 5.3 เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จ โดยผ่านระบบการเยี่ยมเยียน การเรียนรู้และเครือข่ายความรู้

โครงการหลักที่ 1 จัดท่าหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโครงการขยายผลโครงการหลวงที่
ปฏิบัติงานส่าเร็จด่าเนินงาน

โครงการหลักที่ 2 ประเมินเพ่ือถ่ายโอนภารกิจการด่าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง 
และการเตรียมความพร้อมของชุมชน/หน่วยงานท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการโครงการ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.3
แผนงานที่ 5.4 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่
โครงการหลักที่ 1 จัดท่าหลักเกณฑ์การขยายพ้ืนที่การด่าเนินงานไปสู่พ้ืนที่เป้าหมายใหม่ที่ส่าคัญ

โครงการหลักที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ และการจัดท่าแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ใหม่
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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.

6. สถาบนัวิจยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบตักิารโครงการพัฒนาพ้ืนที่สงูแบบโครงการหลวงผาแตก   อ าเภอแม่แตง   จงัหวัดเชียงใหม่   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินงาน

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5.4
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 1,289,800      
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 2,007,550      
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