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สวนที่  1 
ความเปนมาและพื้นที่เปาหมายโครงการ 

 
--------------------------------------------- 

 
1. ความเปนมา 
  
 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน               
เพ่ือทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและทรงเยี่ยมราษฎรใน
พ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ 3-5 มีนาคม 2549 ทรงรับทราบผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ ไดแก ศูนยไผศึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การอนุรักษและขยายพันธุสัตวปาของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช การขยายพันธุ
เขียดแลว ของกรมประมง การขยายผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา โดยการฝกอบรมถายทอด
เทคโนโลยีและสงเสริมการผลิตดานการเกษตรบนพื้นที่สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตลอดจน การเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบานเมืองแพม อําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน 
 ในวโรกาสดังกลาว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย
กับหนวยงานตางๆ ที่เฝารับเสด็จ ทรงหวงใยสภาพปาตนน้ําลําธาร โดยทรงมีพระราชประสงคที่
จะใหพสกนิกรที่อยูอาศัยบนพื้นที่สูงไดตระหนักถึงความสําคัญของตนไม นํ้าและดิน ซึ่งเปนแหลง
ตนน้ําลําธารและใหพสกนิกรเหลานั้นสามารถดํารงชีพอยูกับปาไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงจัดทําโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” เพ่ือ
สนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขางตน มีลักษณะเปน
โครงการที่ดําเนินการแบบบูรณาการทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการ
รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่โครงการ และหนวยงานเกี่ยวของ
ตางๆ ทั้งในระดับสวนกลางและระดับพื้นที่ ในการสนับสนุนและรวมมือกับชุมชนในพื้นที่
เปาหมายเพื่อดําเนินการพัฒนาตามแนวพระราชเสาวนียขางตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงแตงตั้งคณะกรรมการโครงการรวม 2 คณะ เพ่ือเปนกลไกในการใหการสนับสนุน
การดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบดวย  
  1.1 คณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษ นํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวย      
พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํานักราชเลขาธิการ                   
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พลเอกสนั่ น  มะเริ ง สิท ธ์ิ  รองเลขาธิ การมูลนิ ธิ ชั ยพัฒนา  ปลัดกระทรวงมหาดไทย        
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม   
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  นายสหัส บุญญาวิวัฒน  ผูชวยเลขาธิการ
พระราชวั งฝายกิจกรรมพิ เศษ กรรมการผู จัดการใหญ  บริษัท ปตท .จํากัด (มหาชน) 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แมทัพภาคที่ 3 พันเอกภานุวัชร นาควงษ เลขานุการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ โดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปนกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสนองแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนียของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถตามโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” เพ่ือใหเกษตรกรมีการ
ประกอบอาชีพและรายไดที่เหมาะสม ตลอดจนมีการฟนฟูและการอนุรักษพ้ืนที่ปาไมและแหลง
นํ้าใหคงความสมบูรณ 

(2) พิจารณากําหนดแผนงานและโครงการ ใหสอดคลองกับแนวพระราชดําริ
และพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเพื่อใหหนวยงานของรัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

 (3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
    1.2 คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” 
โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนประธานกรรมการ  คณะกรรมการประกอบดวย                   
พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  นายสหสั 
บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวังฝายกิจกรรมพิเศษ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุ
สัตว อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ  ผูแทนแมทัพภาค 2 ผูแทนแมทัพภาค 3  พันเอกภานุวัชร นาควงษ เลขานุการโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงาน
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปนกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรที่สูงใหสอดคลองตามแนวพระราชเสาวนีย
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในดานการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม แหลงนํ้า
และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน 

(2) ใหมีการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอยางตอเนื่อง 
และยั่งยืนเพื่อหยุดการทําไรเลื่อนลอยและลดการใชสารเคมี โดยการสงเสริมใหเกษตรกรผลติสินคา
ที่เชื่อมโยงกับตลาด มีรายไดเหมาะสมและมีความมั่นคงในอาชีพ 

(3) รณรงคในการใหความรูและประชาสัมพันธใหประชาชนที่อาศัยบนพื้นที่สูง       
ไดเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ตนไมและผลประโยชนที่ไดรับจากปาเพื่อลด     
การตัดไมทําลายปา 

(4) ติดตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
เกษตรกร ใหมีการดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว 

(5) ตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานไดตามความจําเปน 
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
     2.1 เพ่ือฟนฟูและอนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร ใหสามารถเกิดประโยชนไดอยางยั่งยืน 

    2.2 เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชากรใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
พอเพียงและมีความสมดุลกับส่ิงแวดลอม 

    2.3 เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนมีเครือขายการเรียนรูดวยตนเองอยางเหมาะสมภายใต 
การสนับสนุนของรัฐและองคกรในทองถ่ิน 

 
3. เปาหมายของการดําเนินงาน  
              3.1 ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น โดยมีปจจัยพื้นฐาน 
ที่เพียงพอและมีรายไดจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สามารถดํารงชีวิตอยู 
กับปาไมไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

    3.2 ใหมีศูนยบริการและพัฒนาเปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีในระดับชุมชนและกลุมบาน โดยมีความเชื่อมโยงกับองคกร  สถาบันและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ  

    3.3 ลดการบุกรุกทําลายปาและฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธารในพื้นที่เปาหมาย 
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4. หลักการการดําเนินงาน 
          
 
 
 
 
   

 

หลักการการดําเนินงานของโครงการมีดังน้ี   
   4.1 ดําเนินงานตอเนื่องจากกิจกรรมเดิมที่ มีอยูแลวในแตละพื้นที่ โดยเสริม 

การดําเนินงานใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย 
   4.2  การดําเนินงานเปนแบบคอยเปนคอยไป ไมนําระเบิดไปใส ใหระเบิดจากขางใน 
   4.3  ดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและกระบวนการ       

ของชุมชน เพ่ือรวมพลังการปฏิบัติงานในแตละพื้นที่เปาหมาย 
   4.4  การกําหนดพื้นที่ ใชขอบเขตลุมนํ้าเปนขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 
5. แนวทางดาํเนินงาน   
       เพ่ือสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระราชเสาวนีย      
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  แนวทางการดําเนินงานของโครงการจึงมุงที่จะให
ชุมชนมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมและฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีจุดเนน ดังน้ี   

    5.1 ฟนฟู อนุรักษปาตนน้ําลําธาร เพ่ือเปนแหลงซบัน้ําธรรมชาติ (water bank)   
             5.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรู โดยการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม
โดยมีศนูยบริการและพัฒนาเปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรู  
             5.3 สงเสริมแหลงอาหารชุมชน (food bank) และฟนฟูความหลากหลายทางธรรมชาติ
ของพืชพรรณทองถ่ิน  
             5.4 เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
             5.5 ศึกษาวิจัยองคความรูในระดับทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน 
 
 
 
 

โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” เปนโครงการที่มีลักษณะการ
ดําเนินงานที่ขยายผลการพัฒนาจากโครงการสวนพระองคหรือโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ที่โปรดเกลาฯใหดําเนินการ  โดยขยายผลจาก
พ้ืนที่หรือหมูบานที่ดําเนินการแลว  ไปสูหมูบานหรือชุมชนใกลเคียงในพื้นที่ลุม
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6. สภาพของพื้นที่ดําเนินงาน  
    6.1  สภาพทั่วไป 

                      พ้ืนที่ดําเนินงานสวนใหญเปนพื้นที่สูงของภาคเหนือ ประกอบดวยพื้นที่ 10 แหง          
มีหมูบานเปาหมายรวม 109 หมูบาน ตั้งอยูใน 9 อําเภอ ใน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดแมฮองสอน 
เชียงใหม  เชียงราย  นาน พิษณุโลก และอุตรดิตถ   

  1)  ภูมิประเทศ 
         สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนภูเขาสูง พ้ืนที่ดําเนินงานของโครงการคลอบคลุม

ทั้งส้ิน 2,622.46 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ซึ่งเปน
พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A  รองลงมาเปนลุมนํ้า 1B ลุมนํ้าชั้น 2 และชั้น 3 ตามลําดับ มีระดับ
ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลางอยูระหวาง 500 – 1,600 เมตร  พ้ืนที่ตั้งชุมชน
สวนใหญอยูในหุบเขาและพื้นที่เชิงเขา ตั้งอยูกระจัดกระจายและตั้งอยูหางไกลจากตัวเมือง และ
การคมนาคมยากลําบาก 

2)  ภูมิอากาศ 
      พ้ืนที่โครงการอยูในเขตรอนชื้น บางพื้นที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดป ฤดู

หนาวเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ มีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 10-25 
องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกหนาแนน ฤดูฝนเริ่มจากเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกป ฤดู
รอนเริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  

        6.2 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
     1)  ประชากร 

                เน่ืองจากพื้นที่โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”  ครอบคลุม พ้ืนที่ 6  
จังหวัดในภาคเหนือและสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนภูเขาสูง ประชากรที่อาศัยบนพื้นที่สูง สวน
ใหญเปนชาวไทยภูเขา แบงเปน 9 ชนเผา คือ กะเหรี่ยง ลัวะ ลีซอ อาขา (อีกอ) มูเซอ มง ปะโอ 
ไทยใหญและไทยพวน ยกเวนประชากรที่อาศัยบริเวณลุมลี จังหวัดอุตรดิตถ เปนชนพื้นเมือง   

       มีประชากรรวมทั้งส้ิน 7,993 ครัวเรือน สวนใหญเปนประชากรในลุมนํ้าปาย  
จังหวัดแมฮองสอน มีประชากร 1,594 ครัวเรือน รองลงมา เปนประชากรในลุมนํ้าแมสะงา         
จังหวัดแมฮองสอน มีประชากร 1,480 ครัวเรือน และลุมนํ้าลี จังหวัดอุตรดิตถ มีประชากร 
1,295 ครัวเรือน ตามลําดับ 

    2)  การประกอบอาชีพ 
         ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดแก การทํานา ทําไร ปลูก

ไมผลและเลี้ยงสัตว พืชหลักที่ปลูกคือ ขาว เพ่ือบริโภคในครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดให
ราษฎรแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ คือ กาแฟ ชา กะหล่ํา ขาวโพด ลิ้นจี่ ขิง พริก หมอนไหม 
กลวยน้ําวา ขาปา กระเทียมและงา เปนตน การเลี้ยงสัตวมีทั้งไวบริโภคและจําหนาย สวนใหญ
เลี้ยง สุกร โค และสัตวปก อาชีพนอกภาคเกษตร ไดแก รับจางทั่วไป และคาขาย  
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              6.3 สภาพปญหา 
     1)  เกษตรกรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา  ประกอบอาชีพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  
โดยขาดความรู ทางการเกษตรที่เหมาะสม ทําใหไดรับผลผลิตต่ํา เกษตรกรจึงอยูในสภาพยากจน 
     2)  สภาพพื้นที่ปาสวนใหญถูกบุกรุกทําลาย มีปญหาการชะลางพังทลายหนาดิน
สูง ทําใหดิน เพ่ือการเกษตรมีความอุดมสมบูรณต่ํา ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลาย  
     3)  ชุมชนตั้งอยูกระจัดกระจายและอยูหางไกลจากตัวเมือง การคมนาคม
ยากลําบากและทุรกันดาร มีปญหาขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถนนเพื่อขนสง
ผลผลิต รวมทั้ง ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค   
     4)  พ้ืนที่โครงการหลายแหงเปนหมูบานชายแดน ที่มีปญหาดานความมั่นคงและ
ปญหายาเสพติด 

    5)  สําหรับพื้นที่ลุมนํ้าลีเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติ  เชน  ในพื้นที่โครงการลุมนํ้าลี  
อําเภอทาปลา จังหวัด อุตรดิตถ เปนพื้นที่ที่คนพื้นราบประสบปญหาภัยพิบัติเกี่ยวกับดินโคลน
ถลม เม่ือวันที่ 21-22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  ซึ่งกอความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยาง
มากและยังเปนพื้นที่ลอแหลมในปจจุบัน  

 
               6.4 พื้นที่โครงการรายจังหวัดและหมูบานเปาหมาย   ประกอบดวย  
 

จังหวัด/โครงการ จํานวน
ครัวเรือน 

การใชประโยชนที่ดิน 
(ตารางกิโลเมตร) 

หมูบานเปาหมาย 

จ.แมฮองสอน 
   (1) โครงการ “รักษนํ้าเพื่อ

พระแมของแผนดนิ” 
ลุมนํ้าของ อ.ปางมะผา 

 

 
571 

  
1)  พื้นที่เกษตรกรรม  
     0.48 ตร.กม. 
2)  พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
     13.31 ตร.กม. 
3)  พื้นที่ปาอนุรักษ 
     563.97 ตร.กม. 
4)  ไมระบุลักษณะการใช   
     ประโยชนของพื้นที่    
     0.75 ตร.กม. 
รวม 578.51  ตร.กม. 

 
บานปางคอง บานแสนคําลือ บานแอโก  
บานเมืองแพม บานปุงยาม บานปางคาม  
บานโทงหลวง บานโทงนา บานปาโหล  
บ านดอยคู  บ านซอแบะ  บ านโท งสา  
บานอาโจ (13 หมูบาน) 
 

   (2) โครงการ “รักษนํ้า 
 เพื่อพระแมของ 

         แผนดิน”ลุมนํ้าปาย  
 อ.เมือง 

 
 

1,594 1)  พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
     6.25 ตร.กม. 
2)  พื้นที่ปาอนุรักษ 
     126.94 ตร.กม. 
3)  ไมระบุลักษณะการใช 
     ประโยชนของพื้นที่  
     1.68 ตร.กม. 
รวม 134.87  ตร.กม. 

บานทาโปงแดง บานปางหมู บานแมสวยอู  
บานหวยเสือเฒา บานหวยปูแกง บานน้ําเพียงดิน  
บานในสอย บานสบสอย บานปาปุ บาน
หวยคลี่ บานหวยแกว บานดอยแสง บาน
หวยผึ้ง บานไมสะเป บานทุงกองมู บาน
หวยเดื่อ บานมอนตะแล (17 หมูบาน) 
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จังหวัด/โครงการ จํานวน
ครัวเรือน 

การใชประโยชนที่ดิน 
(ตารางกิโลเมตร) 

หมูบานเปาหมาย 

    (3)  โครงการ “รักษ 
      นํ้าเพื่อพระแม 
      ของแผนดิน”  
      ลุมนํ้าแมสะงา  
      อ.เมือง 

 
 

1,480 1)  พื้นที่เกษตรกรรม  
     4.01 ตร.กม. 
2)  พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
     12.41  ตร.กม. 
3)  พื้นที่ปาอนุรักษ 
     392.23 ตร.กม. 
4)  ไมระบุลักษณะการใช   
     ประโยชนของพื้นที่ 
     12.32 ตร.กม. 
รวม 420.97  ตร.กม 

บานปางตอง บานหวยมะเขือสม บานนา
ปาแปก บานรวมไทย บานหวยโปงออน  
บานทบศอก บานยอด  บานแมสะงา บาน
หวยขาน บานกุงไมสัก บานหมอกจําแป 
(11 หมูบาน) 
 
 
 

   (4)  โครงการ “รักษนํ้า 
     เพื่อพระแมของ 
     แผนดิน” ลุมนํ้า 
     แมสะมาด-   
     หวยหมากลาง 
     อ.เมืองและ อ.ขุนยวม 

385 1)  พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
     0.49  ตร.กม. 
2)  พื้นที่ปาอนุรักษ 
     179.41 ตร.กม. 
รวม 179.90  ตร.กม. 
 

บานหนองเขียว  บานพะยอย บาน 
หวยขี้หมู บานหวยขาวลีบ บานก่ิวขม้ิน 
บานหวยฮะ  บานหัวฮะ   
 
บานแมสะมาด บานทุงมะขามปอม  บาน
นํ้าโคง  บานหวยหมากลาง บานกาโน บาน
แมสุริน บานพอนอคี  
(14 หมูบาน) 

จ.เชียงใหม 
   (1)  โครงการ  “รักษ นํ้า 
        เ พื่ อ พ ร ะ แ ม ข อ ง 
        แ ผ น ดิ น ” ลุ ม นํ้ า 
        แมหาด อ.อมกอย 

 
224 

   
 พื้นที่ปาอนุรักษ 
 220.98 ตร.กม. 
รวม 220.98 ตร.กม. 

 
บานสบหาด  บานหวยไกปา บานแมระอา
นอก บานจกปก บานลูกูดู บานแมระอาใน 
(6 หมูบาน) 

   (2) โครงการ “รักษนํ้า 
         เพื่อพระแมของ 
         แผนดิน”  
         ลุมนํ้าปงนอย  
         อ.แมแจม 

350 1)  พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
     0.34  ตร.กม. 
2)  พื้นที่ปาอนุรักษ 
     53.22  ตร.กม. 
รวม 53.56  ตร.กม. 

บานเซโดซา บานละอางเหนือ  บานแมแฮ
ใต บานแมและ บานละอางใต บานผักไผ  
บานสาม(7 หมูบาน) 
 

จ.เชียงราย 
   โครงการ “รักษนํ้าเพื่อ 
   พระแมของแผนดิน”  
   ลุมนํ้าแมคํา  
   อ.แมฟาหลวง 

 
276 

   
พื้นที่ปาอนุรักษ 
31.92 ตร.กม. 
รวม 31.92 ตร.กม. 
 

 
บานหวยหยวกปาโซ หมู 9  
(หวยหยวก  หวยหยวกกลาง มโนสุจริต )     
บานปาแอ หมู 21 บานหวยหมาก หมู 18     
บานเลาลิ่ว หมู 14(เลาลิ่ว ลีซอใหม)(4 
หมูบาน) 

จ.นาน 
   โครงการ “รักษนํ้าเพื่อ 
   พระแม  ของแผนดิน”  
   ลุมนํ้าขุนนาน  
   อ.เฉลิมพระเกียรติ 

 
862 

 
1) พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
    0.50  ตร.กม. 
2) พื้นที่ปาอนุรักษ 
    126.94   ตร.กม. 
3) ไมระบุลักษณะการใช 
    ประโยชน  

 
บานสะจุก บานสะเกี้ยง  บานเปยงกอ 
บานเปยงซอ บานหวยเตย  บานดาน  
บานนาคุ บานสไลนอย-สไลหลวง  
บานบวกอุม บานหวยฟอง บานขุนนํ้านาน 
บานบวกหญา บานหวยลึก บานหวยปูด   
บานหวยขวาก (15 หมูบาน) 
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จังหวัด/โครงการ จํานวน
ครัวเรือน 

การใชประโยชนที่ดิน 
(ตารางกิโลเมตร) 

หมูบานเปาหมาย 

    ของพื้นที่ 41.22 ตร.กม. 
รวม 168.66  ตร.กม. 

จ.พิษณุโลก 
   โครงการ “รักษนํ้าเพื่อ 
    พระแมของแผนดิน”  
    ลุมนํ้าภาค อ.ชาติตระการ 

 
956 

 
1) พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
    24.96  ตร.กม. 
2) พื้นที่ปาอนุรักษ 
    525.07   ตร.กม. 
3) ไมระบุลักษณะการใช 
    ประโยชนของพื้นที่ 19.97 
    ตร.กม. 
รวม 570  ตร.กม. 

 
บานเทิดชาติ บานสงบสุข  บานรมเกลา 
บานรักชาติ บานน้ําคับ บานบุงผลํา  
บานน้ําจวง บานน้ําแจงพัฒนา บานบอ
ภาค หมู4 บานบอภาค หมู5 
บานนุชเทียน  บานชํานาญจุย บานใหม 
รักไทย  บานหมั่นแสวง  
(14 หมูบาน) 

จ.อุตรดิตถ 
   โครงการ “รักษนํ้าเพื่อ 
   พระแมของแผนดิน” ลุมนํ้า 
   ลี อ.ทาปลา 

 
1,295 

 
 พื้นที่ปาอนุรักษ 
 263.09   ตร.กม. 
รวม 263.09  ตร.กม. 
 

 
บานนํ้าลี บานนํ้าตะ  บานก่ิวเคียน  
บานทรายงาม บานปางหมิ่น บานผาลาด  
บานคาย บานวังหัวดอย 
(8 หมูบาน) 

รวมทั้งส้ิน 7,993 2,622.46 109 
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แทรกแผนที่รวมของโครงการรักษน้ํา 
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะ  4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) 

   
8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก รวมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 3 โดยการสนับสนุนของ
สํานักราชเลขาธิการ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่แตละโครงการ  
 
 



สวนที่  2 
กระบวนการจัดทําแผนแมบท 

 

--------------------------------------------- 
 

 เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” เกิดการบูรณาการ
และมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่ชัดเจนและสนองตอพระราชเสาวนีย               
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนวยงานตางๆที่ปฏิบัติงานจึงรวมกันจัดทํา          
แผนแมบท โดยมีขั้นตอนและมีกิจกรรมในการจัดทําดังน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแนวทางดําเนินงานโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”   
   

       คณะกรรมการโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ไดจัดการประชุมในระดับ
ตางๆ เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานดังน้ี  

              1.1  การประชุมระดมความคิดเบื้องตน เพ่ือยกรางแนวทางการดําเนินงานโครงการ
“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” โดยใชแนวทางตามพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ตามบันทึกของพลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ในหนังสือ ที่ รล.0005.1/5580 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2549 โดยเสนอแนวทางดําเนินงานเปน 5 ดาน คือ (1) ดานการเกษตร (2) 
ดานหัตถกรรม  (3) ดานการพัฒนาแหลง นํ้า  (4) ดานการพัฒนาสังคมในชุมชนและ 
(5) ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และมอบใหฝายเลขานุการยกรางแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”   
              1.2  การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของ
แผนดิน” วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ประชุมไดพิจารณายกราง
แนวทางการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งประกอบดวย พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชิ นีนาถ  ความเปนมา  วัต ถุประสงค  พ้ืนที่ เป าหมาย  แนวทางดํา เนินงาน                      
ตามแนวพระราชเสาวนีย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีพ้ืนที่โครงการ 10 
แหง ในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพิษณุโลก และ
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากดินถลม จังหวัดอุตรดิตถ 
              1.3  การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของ
แผนดิน” วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ประชุมไดมอบหมายให
หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับกรม ทําหนาที่ประสานงานในระดับจังหวัดและ
กํากับการขับเคลื่อนงาน ประกอบดวย 
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พื้นที่โครงการ ผูประสานงาน 
จังหวัดแมฮองสอน กรมสงเสริมการเกษตร 
จังหวัดเชยีงใหม กรมชลประทาน 
จังหวัดเชยีงราย กรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดนาน กรมปศุสัตว 
จังหวัดพษิณุโลก กรมสงเสริมสหกรณ 
จังหวัดอตุรดติถ กรมพัฒนาทีด่ิน 

         
              รวมทั้งไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยใหทําอยางคอยเปนคอย
ไป เปนการระเบิดจากภายใน และคํานึงถึงความตองการและศักยภาพของคนและชุมชน 
นอกจากนี้คณะกรรมการใหความสําคัญของการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเปนลําดับ
แรก เนนการดําเนินการระยะยาวและใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงเรื่องการตลาด
และการผลิต แตละโครงการขอใหมีการสาธิตการผลิตพืชและสัตว มีกิจกรรมถายทอดความรู                    
มีแปลงสาธิต ตลอดจนมีวิทยากรที่สามารถสื่อความหมายใหชาวบานเขาใจไดงาย   
              1.4  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” 
วันที่ 18 มกราคม 2550 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่ประชุมไดใหพิจารณาความไดเปรียบ
ของ  แตละพื้นที่ โดยใหคนหาจุดเดนของโครงการรายพื้นที่ และกําหนดกิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง
ของพื้นที่แตละแหง ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลการอนุรักษนํ้าและการที่คนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน 
                   
ขั้นตอนที่ 2  ยกรางแผนแมบทโครงการ  “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดนิ”  

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดและนําเสนอแผนงานและกิจกรรม              
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
              2.1  การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดและบูรณาการแผนปฏิบัติงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานแตละจังหวัด”  ระหวางวันที่ 13-14 กันยายน 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม เพ่ือให
หนวยงานตางๆ ที่จะปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการในพื้นที่ไดเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางดําเนินงานของโครงการ รวมทั้งใหผูปฏิบัติงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดรวมกัน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม ที่จะสงผลใหมี
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ปรากฏเปนรูปธรรม 
              2.2  การประชุมหนวยปฏิบัติการในแตละจังหวัด วันที่ 21 ธันวาคม 2549 เพ่ือ
นําเสนอแผนงานและกิจกรรม งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550-2554 ภายใต
ยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” 
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              2.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณ โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ณ โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  มีเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของจากสวนกลางและสวนภูมิภาค 
จํานวน15 หนวยงาน   เขาประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 156 คน 
              2.4  การประชุมผูประสานงานในระดับจังหวัด 6 จังหวัด เพ่ือปรับแผนงานและ
งบประมาณ ในแตละพื้นที่และทบทวนความไดเปรียบ จุดเดน การกําหนดกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมรองของพื้นที่  วันที่ 4 เมษายน 2550 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม 
เพ่ือใหมี ความตอเนื่องกับการบริหารและพัฒนาตามแนวพระราชดําริและโครงการตาม
พระราชดําริเดิม การจัดกิจกรรมและงบประมาณตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ    
              2.5 การประชุมหารือรวมกับผูแทนหนวยงานในสวนกลางของแตละกรม เพ่ือปรับกรอบ
งบประมาณ ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2550-2554 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการ 
“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” วันที่ 24-25 พฤษภาคม  2550 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง  
สํานักงานกรุงเทพฯ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       
 
ขั้นตอนที่ 3   การขออนุมัติโครงการ 
              การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”                      
ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบในหลักการของแผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อ
พระแมของแผนดิน”  โดยใหปรับปรุงและตรวจสอบรายละเอียดตางๆ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ตอมาคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2ครั้งที่ 25/2550 วันพุธที่ 3 
ตุลาคม 2550 และที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอเพิ่มเติม
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(ราง) แนวทางดําเนินงาน 
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

 

(ราง) แผนแมบท 
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ระยะ  4  ป (พ.ศ. 2551-2554) 

การอนุมัติแผนแมบท                      
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ระยะ  4  ป (พ.ศ. 2551-2554) 

17 

 

นําเสนอคณะกรรมการระดับตางๆ เพื่อกําหนดแนวทาง 
การดําเนินประกอบดวย 
1.    การประชุมระดมความคิดเบื้องตน  เพื่อรางแนวทาง

ดําเนินงานโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ตาม
แนวทางพระราชเสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

2.   การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ 
“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” เพื่อพิจารณายกรางแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ และมอบหมายใหหนวยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับกรม ประสานงาน
ในระดับจังหวัดและกํากับการขับเคลื่อนงาน 

3.   การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษน้ําเพื่อ
พระแมของแผนดิน” ไดใหพิจารณาความไดเปรียบของแต
ละพื้นที่และกําหนดกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงผลการ
อนุรักษน้ําและการที่คนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน 

1.   การประชุมนําเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ  พ.ศ. 
2550-2554 จากหนวยงานผูประสานงานในแตละจังหวัด 

2.   การประชุมสัมมนา  “ระดมความคิดและบูรณาการ
แผนปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานแตละจังหวัด” 

3.   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการ เพื่อปรับแผนงาน
และงบประมาณในแตละพื้นที่และทบทวนความไดเปรียบ 
จุดเดน การกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของพื้นที่ 

4.   การประชุมหารือรวมกับผูประสานงานในระดับจังหวัดเพื่อ
ปรับแผนงานและงบประมาณใหสอดคลองกับแผนแมบท
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

5.   การประชุมหารือรวมกับผูแทนหนวยงานสวนกลางของแตละ
กรม เพื่อปรับกรอบงบประมาณใหสอดคลองกับแผนแมบท
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

4.   ประสานงานจัดทํารายละเอียดกิจกรรมและโครงการกับ
คณะทํางานในระดับจังหวัดและผูแทนหนวยงานระดับกรม 

 

1.   การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษน้ําเพื่อ
พระแมของแผนดิน”  ครั้งที่ 2/2250 พิจารณาเห็นชอบ
หลักการดําเนินงานโครงการ แผนแมบทโครงการ “รักษน้ํา
เพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะ4 ป (พ.ศ. 2551-2554) 

2.   การนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบแผนแมบท
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะ4 ป  
(พ.ศ. 2551-2554) 

 

ขั้นตอนที่ 1 (พ.ค 49-ก.ค 49) 
กําหนดแนวทางดําเนินงานโครงการ 

“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ขั้นตอนที่ 2 (ส.ค 49-ก.พ 50) 
ยกรางแผนแมบทโครงการ 

“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ขั้นตอนที่ 3 (มี.ค 50) 
การขออนุมัติโครงการ 
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สวนที่  2 
กระบวนการจัดทําแผนแมบท 

 

--------------------------------------------- 
 

 เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” เกิดการบูรณาการ
และมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่ชัดเจนและสนองตอพระราชเสาวนีย               
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนวยงานตางๆที่ปฏิบัติงานจึงรวมกันจัดทํา          
แผนแมบท โดยมีขั้นตอนและมีกิจกรรมในการจัดทําดังน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแนวทางดําเนินงานโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”   
   

       คณะกรรมการโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ไดจัดการประชุมในระดับ
ตางๆ เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานดังน้ี  

              1.1  การประชุมระดมความคิดเบื้องตน เพ่ือยกรางแนวทางการดําเนินงานโครงการ
“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” โดยใชแนวทางตามพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ตามบันทึกของพลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ในหนังสือ ที่ รล.0005.1/5580 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2549 โดยเสนอแนวทางดําเนินงานเปน 5 ดาน คือ (1) ดานการเกษตร (2) 
ดานหัตถกรรม  (3) ดานการพัฒนาแหลง นํ้า  (4) ดานการพัฒนาสังคมในชุมชนและ 
(5) ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และมอบใหฝายเลขานุการยกรางแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”   
              1.2  การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของ
แผนดิน” วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ประชุมไดพิจารณายกราง
แนวทางการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งประกอบดวย พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชิ นีนาถ  ความเปนมา  วัต ถุประสงค  พ้ืนที่ เป าหมาย  แนวทางดํา เนินงาน                      
ตามแนวพระราชเสาวนีย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีพ้ืนที่โครงการ 10 
แหง ในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพิษณุโลก และ
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากดินถลม จังหวัดอุตรดิตถ 
              1.3  การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของ
แผนดิน” วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ประชุมไดมอบหมายให
หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับกรม ทําหนาที่ประสานงานในระดับจังหวัดและ
กํากับการขับเคลื่อนงาน ประกอบดวย 
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พื้นที่โครงการ ผูประสานงาน 
จังหวัดแมฮองสอน กรมสงเสริมการเกษตร 
จังหวัดเชยีงใหม กรมชลประทาน 
จังหวัดเชยีงราย กรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดนาน กรมปศุสัตว 
จังหวัดพษิณุโลก กรมสงเสริมสหกรณ 
จังหวัดอตุรดติถ กรมพัฒนาทีด่ิน 

         
              รวมทั้งไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยใหทําอยางคอยเปนคอย
ไป เปนการระเบิดจากภายใน และคํานึงถึงความตองการและศักยภาพของคนและชุมชน 
นอกจากนี้คณะกรรมการใหความสําคัญของการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเปนลําดับ
แรก เนนการดําเนินการระยะยาวและใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงเรื่องการตลาด
และการผลิต แตละโครงการขอใหมีการสาธิตการผลิตพืชและสัตว มีกิจกรรมถายทอดความรู                    
มีแปลงสาธิต ตลอดจนมีวิทยากรที่สามารถสื่อความหมายใหชาวบานเขาใจไดงาย   
              1.4  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” 
วันที่ 18 มกราคม 2550 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่ประชุมไดใหพิจารณาความไดเปรียบ
ของ  แตละพื้นที่ โดยใหคนหาจุดเดนของโครงการรายพื้นที่ และกําหนดกิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง
ของพื้นที่แตละแหง ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลการอนุรักษนํ้าและการที่คนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน 
                   
ขั้นตอนที่ 2  ยกรางแผนแมบทโครงการ  “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดนิ”  

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดและนําเสนอแผนงานและกิจกรรม              
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
              2.1  การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดและบูรณาการแผนปฏิบัติงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานแตละจังหวัด”  ระหวางวันที่ 13-14 กันยายน 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม เพ่ือให
หนวยงานตางๆ ที่จะปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการในพื้นที่ไดเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางดําเนินงานของโครงการ รวมทั้งใหผูปฏิบัติงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดรวมกัน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม ที่จะสงผลใหมี
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ปรากฏเปนรูปธรรม 
              2.2  การประชุมหนวยปฏิบัติการในแตละจังหวัด วันที่ 21 ธันวาคม 2549 เพ่ือ
นําเสนอแผนงานและกิจกรรม งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550-2554 ภายใต
ยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” 
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              2.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณ โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ณ โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  มีเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของจากสวนกลางและสวนภูมิภาค 
จํานวน15 หนวยงาน   เขาประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 156 คน 
              2.4  การประชุมผูประสานงานในระดับจังหวัด 6 จังหวัด เพ่ือปรับแผนงานและ
งบประมาณ ในแตละพื้นที่และทบทวนความไดเปรียบ จุดเดน การกําหนดกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมรองของพื้นที่  วันที่ 4 เมษายน 2550 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม 
เพ่ือใหมี ความตอเนื่องกับการบริหารและพัฒนาตามแนวพระราชดําริและโครงการตาม
พระราชดําริเดิม การจัดกิจกรรมและงบประมาณตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ    
              2.5 การประชุมหารือรวมกับผูแทนหนวยงานในสวนกลางของแตละกรม เพ่ือปรับกรอบ
งบประมาณ ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2550-2554 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการ 
“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” วันที่ 24-25 พฤษภาคม  2550 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง  
สํานักงานกรุงเทพฯ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       
 
ขั้นตอนที่ 3   การขออนุมัติโครงการ 
              การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”                      
ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบในหลักการของแผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อ
พระแมของแผนดิน”  โดยใหปรับปรุงและตรวจสอบรายละเอียดตางๆ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ตอมาคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2ครั้งที่ 25/2550 วันพุธที่ 3 
ตุลาคม 2550 และที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอเพิ่มเติม
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(ราง) แนวทางดําเนินงาน 
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

 

(ราง) แผนแมบท 
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ระยะ  4  ป (พ.ศ. 2551-2554) 

การอนุมัติแผนแมบท                      
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ระยะ  4  ป (พ.ศ. 2551-2554) 

17 

 

นําเสนอคณะกรรมการระดับตางๆ เพื่อกําหนดแนวทาง 
การดําเนินประกอบดวย 
1.    การประชุมระดมความคิดเบื้องตน  เพื่อรางแนวทาง

ดําเนินงานโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ตาม
แนวทางพระราชเสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

2.   การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ 
“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” เพื่อพิจารณายกรางแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ และมอบหมายใหหนวยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับกรม ประสานงาน
ในระดับจังหวัดและกํากับการขับเคลื่อนงาน 

3.   การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษน้ําเพื่อ
พระแมของแผนดิน” ไดใหพิจารณาความไดเปรียบของแต
ละพื้นที่และกําหนดกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงผลการ
อนุรักษน้ําและการที่คนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน 

1.   การประชุมนําเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ  พ.ศ. 
2550-2554 จากหนวยงานผูประสานงานในแตละจังหวัด 

2.   การประชุมสัมมนา  “ระดมความคิดและบูรณาการ
แผนปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานแตละจังหวัด” 

3.   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการ เพื่อปรับแผนงาน
และงบประมาณในแตละพื้นที่และทบทวนความไดเปรียบ 
จุดเดน การกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของพื้นที่ 

4.   การประชุมหารือรวมกับผูประสานงานในระดับจังหวัดเพื่อ
ปรับแผนงานและงบประมาณใหสอดคลองกับแผนแมบท
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

5.   การประชุมหารือรวมกับผูแทนหนวยงานสวนกลางของแตละ
กรม เพื่อปรับกรอบงบประมาณใหสอดคลองกับแผนแมบท
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

4.   ประสานงานจัดทํารายละเอียดกิจกรรมและโครงการกับ
คณะทํางานในระดับจังหวัดและผูแทนหนวยงานระดับกรม 

 

1.   การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษน้ําเพื่อ
พระแมของแผนดิน”  ครั้งที่ 2/2250 พิจารณาเห็นชอบ
หลักการดําเนินงานโครงการ แผนแมบทโครงการ “รักษน้ํา
เพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะ4 ป (พ.ศ. 2551-2554) 

2.   การนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบแผนแมบท
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะ4 ป  
(พ.ศ. 2551-2554) 

 

ขั้นตอนที่ 1 (พ.ค 49-ก.ค 49) 
กําหนดแนวทางดําเนินงานโครงการ 

“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ขั้นตอนที่ 2 (ส.ค 49-ก.พ 50) 
ยกรางแผนแมบทโครงการ 

“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 

ขั้นตอนที่ 3 (มี.ค 50) 
การขออนุมัติโครงการ 
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สวนที่  4 
กรอบงบประมาณ 

 

--------------------------------------------- 
 

     เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของการดําเนินงานที่กําหนดไว จึงกําหนดกรอบงบประมาณแผนแมบทโครงการ                   
"รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) สําหรับการดําเนินงานภายใต
ยุทธศาสตร   ทั้ง 4 ยุทธศาสตร โดยมีหนวยงานตางๆ รวมปฏิบัติงาน 19 หนวยงาน มีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 150 โครงการ  ดําเนินการในพื้นที่โครงการ 10 แหง  วงเงินงบประมาณระยะ 4 ป                  
รวม 1,233,426,140 บาท   

 
หมายเหตุ การนับจํานวนโครงการ/กิจกรรม เปนการนับรวม 150 โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่โครงการทั้ง 10 แหง 

 

1.   งบประมาณแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" จําแนกตาม
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

 

งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร โครงการ 

/กิจกรรม  ป 2551   ป 2552  ป 2553  ป 2554  
รวม 

1.  การสงเสริม
กระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

85 319,788,270 200,959,050 171,974,650 141,144,150 833,866,120 

2. การเสริมสรางความ
เขมแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของครอบครัวและ
ชุมชน 

22 13,751,560 13,217,580 9,212,840 9,014,820 45,196,800 

3.    การฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรดิน น้ําและปา
ไมเพื่อความสมดุล 
และยั่งยืน 

37 77,799,800 83,112,300 93,804,000 72,462,000 327,178,100 

4.  การศึกษาวิจัยและ 
    การปฏิบัติงาน   
    สนับสนนุ 

6 8,095,280     6,363,280      6,363,280  6,363,280  27,185,120  

รวมทั้งสิ้น 150 419,434,910  303,652,210  281,354,770   228,984,250   1,233,426,140  
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2.  งบประมาณแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพือ่พระแมของแผนดิน" จําแนกตามพื้นที่
โครงการ 
 

งบประมาณ (บาท) โครงการ 
"รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน" 

 
โครงการ 
/กิจกรรม ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รวม 

1.  ลุมน้ําแมสะงา  จังหวัดแมฮองสอน 29 77,911,800 21,186,800 5,955,800 6,210,800 111,265,200 

2.  ลุมน้ําของ  จังหวัดแมฮองสอน 34 57,685,080 27,382,080 34,434,480 33,782,480 153,284,120 

3.  ลุมน้ําปาย  จังหวัดแมฮองสอน 35 43,234,200 31,734,400 34,034,600 21,988,600 130,911,800 

4.  ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมากลาง 
    จังหวัดแมฮองสอน 37 38,129,820 36,330,900 45,055,700 42,619,600 162,136,020 

5.  ลุมน้ําปงนอย  จังหวัดเชียงใหม 42 35,046,700 22,083,700 25,998,700 26,301,400 109,430,500 

6.  ลุมน้ําแมหาด   จังหวัดเชียงใหม 36 18,312,100 34,488,600 25,388,600 9,835,900 88,025,200 

7.  ลุมน้ําแมคํา  จังหวัดเชียงราย 34 18,967,420 28,093,720 17,517,320 20,301,320 84,879,780 

8.  ลุมน้ําขุนนาน   จังหวัดนาน 26 18,293,130 17,493,130 9,665,130 10,377,670 55,829,060 

9.  ลุมน้ําภาค  จังหวัดพิษณุโลก 41 62,365,860 44,276,080 32,790,640 34,085,380 173,522,960 

10. ลุมน้ําลี  จังหวัดอุตรดิตถ 28 49,488,800 40,582,800 50,508,800 23,481,100 164,061,500 

รวมทั้งสิ้น 419,439,910 303,652,210 281,354,770 228,984,250 1,233,426,140 
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3.  งบประมาณแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน"จําแนกตามหนวยงาน 

งบประมาณ (บาท) 
หนวยงาน 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รวม 

กรมพัฒนาที่ดิน 17,244,300 16,027,500 15,305,600 15,305,600 63,883,000 
กรมสงเสริมการเกษตร 22,344,000 20,552,000 17,050,000 16,996,000 76,942,000 
กรมประมง 2,981,300 2,981,300 2,981,300 2,981,300 11,925,200 
กรมวิชาการเกษตร 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 27,100,000 
กรมการขาว 3,901,300 2,088,300 2,088,300 2,088,300 10,166,200 
กรมชลประทาน 300,811,600 156,555,800 151,038,000 116,500,000 724,905,400 
กรมปศุสัตว 5,342,720 3,653,600 3,668,600 3,896,100 16,561,020 
กรมสงเสริมสหกรณ 7,996,560 2,586,080 2,174,340 2,988,320 15,745,300 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 141,000 147,500 150,500 152,500 591,500 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 6,600,000 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 872,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,872,000 
กรมทรัพยากรน้ํา 28,350,000 63,460,000 49,680,000 28,400,000 169,890,000 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 16,505,000 19,360,000 22,548,000 25,986,000 84,399,000 
กรมปาไม 889,000 954,000 954,000 954,000 3,751,000 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ 
และสิ่งแวดลอม      
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 640,000 3,150,000 1,660,000 650,000 6,100,000 
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 750,000 700,000 650,000 650,000 2,750,000 
กรมอนามัย 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 
สถาบันหมอนไหม ฯ 1,791,130 561,130 531,130 561,130 3,444,520 

รวม 419,434,910 303,652,210 281,354,770 228,984,250 1,233,426,140 
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4.  งบประมาณแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" จําแนกตามยุทธศาสตรและหนวยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร หนวยงาน 
จํานวน 
โครงการ 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รวม 

ยุทธศาสตรที่1  การสงเสริมกระบวนการเรียนรู กรมวิชาการเกษตร 3 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 27,100,000 
และการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรมสงเสริมการเกษตร 4 13,290,000 11,068,000 9,672,000 9,622,000 43,652,000 

 กรมประมง 6 1,091,100 1,091,100 1,091,100 1,091,100 4,364,400 
 กรมปศุสัตว 13 5,342,720 3,653,600 3,668,600 3,896,100 16,561,020 
 กรมชลประทาน 45 287,811,600 132,555,800 125,038,000 106,500,000 651,905,400 
 กรมพัฒนาที่ดิน 1 78,700 79,400 73,800 73,800 305,700 
 กรมการขาว 9 2,858,020 1,975,020 1,975,020 1,975,020 8,783,080 
 กรมทรัพยากรน้ํา 1 - 42,500,000 22,500,000 10,000,000 75,000,000 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 1 งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ 
 สถาบันหมอนไหม ฯ 1 1,791,130 561,130 531,130 561,130 3,444,520 
 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 1 750,000 700,000 650,000 650,000 2,750,000 

รวม 11   หนวยงาน 85 319,788,270 200,959,050 171,974,650 141,144,150 833,866,120 
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4.  งบประมาณแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" จําแนกตามยุทธศาสตรและหนวยงาน (ตอ) 

งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร หนวยงาน 

จํานวน 
โครงการ 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รวม 

ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความเขมแข็ง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 1 งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวติของครอบครัว กรมสงเสริมสหกรณ 13 5,896,560 2,486,080 2,074,340 2,888,320 13,345,300 
และชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร 4 6,624,000 6,984,000 4,878,000 4,874,000 23,360,000 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 2 141,000 147,500 150,500 152,500 591,500 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 640,000 3,150,000 1,660,000 650,000 6,100,000 
 กรมอนามัย 1 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 

รวม 6   หนวยงาน 22 13,751,560 13,217,580 9,212,840 9,014,820 45,196,800 
ยุทธศาสตรที่ 3  การฟนฟูและอนรุักษทรัพยากร กรมอุทยานแหงชาติ ฯ 4 16,505,000 19,360,000 22,548,000 25,986,000 84,399,000 
ดิน น้ําและปาไมเพื่อความสมดลุและยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน 24 17,165,600 15,948,100 15,231,800 15,231,800 63,577,300.00 

 กรมชลประทาน 1 13,000,000 24,000,000 26,000,000 10,000,000 73,000,000.00 
 กรมทรัพยากรน้ํา 1 28,350,000 20,960,000 27,180,000 18,400,000 94,890,000.00 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 3 งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ 
 กรมประมง 3 1,890,200 1,890,200 1,890,200 1,890,200 7,560,800.00 
 กรมปาไม 1 889,000 954,000 954,000 954,000 3,751,000.00 

รวม 7  หนวยงาน 37 77,799,800 83,112,300 93,804,000 72,462,000 327,178,100 
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4.  งบประมาณแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" จําแนกตามยุทธศาสตรและหนวยงาน (ตอ) 

งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร หนวยงาน 

จํานวน 
โครงการ 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รวม 

ยุทธศาสตรที่ 4  การศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน กรมสงเสริมการเกษตร 2 2,430,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 9,930,000 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
(องคการมหาชน) 1 872,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,872,000 

 กรมการขาว 1 1,043,280 113,280 113,280 113,280 1,383,120 
 กรมสงเสริมสหกรณ 1 2,100,000 100,000 100,000 100,000 2,400,000 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 1 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 6,600,000 

รวม 5  หนวยงาน 6 8,095,280 6,363,280 6,363,280 6,363,280 27,185,120 
รวมทั้งสิ้น 150 419,434,910 303,652,210 281,354,770 228,984,250 1,233,426,140 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางดําเนินงานที่ 1 การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับทองถิ่นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และจําหนายในชุมชน
1. แผนงานจัดตั้งศูนยบริการและพัฒนาเกษตรที่สูง ศูนย 4          1.0000      1.0000        1.0000       1.0000       4.0000       กรมวิชาการเกษตร
2. งานสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชเพื่อเปนศูนยเรียนรู -       4.2750      4.2750        4.2750       4.2750       17.1000     กรมวิชาการเกษตร
3. สงเสริมการเกษตรผสมผสานในรูปแบบธนาคารอาหารชุมชน ครอบครัว 8,230   2.5000      2.0700        1.8300       1.8300       8.2300       กรมสงเสริมการเกษตร
4. ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช คน 8,230   1.0000      0.8280        0.7320       0.7320       3.2920       กรมสงเสริมการเกษตร
5. สงเสริมการปลูกไมผล ไมยืนตนและไมใชสอยแบบวนเกษตร ไร 7,550   6.9900      5.8200        4.9200       4.9200       22.6500     กรมสงเสริมการเกษตร
6. สงเสริมการเพาะเห็ด   โรงเรือน 948      2.8000      2.3500        2.1900       2.1400       9.4800       กรมสงเสริมการเกษตร
7. สงเสริมการเลี้ยงสุกร ตัว 1,232   1.1791      0.7776        0.7858       0.8127       3.5552       กรมปศุสัตว
8. สงเสริมการเลี้ยงสุกรในโรงเรียน แหง 25        0.1071      0.0970        0.0970       0.0987       0.3998       กรมปศุสัตว
9. ฟารมสาธิตสุกร แหง 3          0.0275      0.0275        0.0275       0.0275       0.1100       กรมปศุสัตว
10. สงเสริมการเลี้ยงโค ตัว 3,976   2.6111      1.6531        1.6551       1.7991       7.7184       กรมปศุสัตว
11. ปรับปรุงพันธุโค ตัว 29        0.1960      0.1960        0.1960       0.1960       0.7840       กรมปศุสัตว
12. สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก ตัว 8,400   0.4312      0.2307        0.2355       0.2555       1.1529       กรมปศุสัตว
13. สงเสริมการเลี้ยงแพะ ตัว 320      0.3439      0.2239        0.2239       0.2463       1.0380       กรมปศุสัตว
14. สงเสริมการเลี้ยงสัตวปกในโรงเรียน แหง 38        0.1420      0.1140        0.1140       0.1154       0.4854       กรมปศุสัตว

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แนวทางดําเนินงานที่ 1 การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับทองถิ่นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และจําหนายในชุมชน
15. ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว ไร 448      0.1520      0.1900        0.1900       0.1953       0.7273       กรมปศุสัตว
16. กองทุนยาสัตว กองทุน 432      0.0910      0.0820        0.0820       0.0841       0.3391       กรมปศุสัตว
17. สงเสริมสุขภาพสัตว หมูบาน 4          0.0200      0.0200        0.0200       0.0220       0.0820       กรมปศุสัตว
18. ฝกอบรมเกษตรกรดานปศุสัตว ราย 416      0.0250      0.0250        0.0250       0.0250       0.1000       กรมปศุสัตว
19. ติดตามใหคําแนะนําดานงานสงเสริมปศุสัตว ครั้ง 48        0.0168      0.0168        0.0168       0.0185       0.0689       กรมปศุสัตว
20. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ราย 1,192   0.8170      0.8170        0.8170       0.8170       3.2680       กรมประมง
21. ฝกอบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ราย 720      0.0428      0.0428        0.0428       0.0428       0.1712       กรมประมง
22. ติดตามและแนะนําสงเสริมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ครั้ง 360      0.1755      0.1755        0.1755       0.1755       0.7020       กรมประมง
23. ประมงโรงเรียน แหง 4          0.0120      0.0120        0.0120       0.0120       0.0480       กรมประมง
24. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหลงน้ํา แหง 8          0.0198      0.0198        0.0198       0.0198       0.0792       กรมประมง
25. พัฒนาการผลิตขาว ไร 360      2.0270      1.1440        1.1440       1.1440       5.4590       กรมการขาว
26. การเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวนาสภาพขั้นบันได ไร 84        0.1650      0.1650        0.1650       0.1650       0.6600       กรมการขาว
27. การเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวไรระบบการอนุรักษดินและน้ํา ไร 40        0.1400      0.1400        0.1400       0.1400       0.5600       กรมการขาว
28. สงเสริมการปลูกขาวไรที่เหมาะสม 0.1080      0.1080        0.1080       0.1080       0.4320       กรมการขาว
29. การผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อสนับสนุนโครงการ กิโลกรัม 4,800   0.0300      0.0300        0.0300       0.0300       0.1200       กรมการขาว
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แนวทางดําเนินงานที่ 1 การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับทองถิ่นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และจําหนายในชุมชน
30. ทดสอบและพัฒนาเพิ่มผลผลิตการปลูกขาวแบบขั้นบันได ไร 800      0.2546      0.2545        0.2545       0.2545       1.0182       กรมการขาว
31. ถายทอดเทคโนโลยีดานการเพิ่มผลผลิตขาว ราย 440      0.0315      0.0315        0.0315       0.0315       0.1260       กรมการขาว
32. การติดตามงานและประเมินผลดานการเพิ่มผลผลิตขาว ครั้ง 60        0.0420      0.0420        0.0420       0.0420       0.1680       กรมการขาว
33. การสงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม สถาบันหมอนไหมฯ
     การทอผาไหมและการแปรรูปผาไหม
     -สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ไร/คน 3          0.3000      0.3000        0.3000       0.3000       1.2000       
     -สนับสนุนโรงเลี้ยงไหม หลัง/คน 40/40 0.6000      -             -            -            0.6000       
     -สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเลี้ยงไหม ชุด/คน 40/40 0.2000      -             -            -            0.2000       
     -สนับสนุนหองเลี้ยงไหมวัยออนขนาด หลัง/กลุม 2/2 0.1000      -             -            -            0.1000       
     -สนับสนุนวัสดุอุปกรณหองเลี้ยงไหมวัยออน ชุด/กลุม 2/2 0.0400      -             -            -            0.0400       
     -สนับสนุนกี่ทอผา พรอมอุปกรณ ชุด/คน 40/40 0.2000      -             -            -            0.2000       
     -สงเสริมการแปรรูปหมอน ครั้ง/คน 1/10 0.0200      -             -            -            0.0200       
     -สนับสนุนอุปกรณการแปรรูปหมอนไหม ชุด/คน 10/10 0.1000      -             -            -            0.1000       
     -ฝกอบรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม คน 144 0.0900      0.1200        0.0900       0.1200       0.4200       
     -การแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหม 0.1411      0.1411        0.1412       0.1411       0.5645       
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แนวทางดําเนินงานที่ 2 การรณรงคใหความรูการลดการ
ใชสารเคมีและการสงเสริมการผลิตปจจัยการผลิตชีวภาพ
จากวัสดุภายในทองถิ่น 
34. กิจกรรมการรณรงคการลดการใชสารเคมี หมูบานหลัก 109      1.5000      1.5000        1.5000       1.5000       6.0000       กรมวิชาการเกษตร
35. จัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทน กลุม 104      0.0787      0.0794        0.0738       0.0738       0.3057       กรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางดําเนินงานที่ 3 การสงเสริมศูนยบริการและพัฒนา
ใหเปนศูนยกลางกระบวนการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู
ของชุมชน
36. จุดเรียนรูและสาธิตดานประมง แหง 4          0.0240      0.0240        0.0240 0.0240 0.0960       กรมประมง
37. แปลงเรียนรูการพัฒนาผลผลิตขาว แปลง/ไร 4/4 0.0600      0.0600        0.0600 0.0600 0.2400       กรมการขาว
แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาแหลงน้ําและปจจัยพื้นฐาน
ที่จําเปน
38. โครงการจัดหาและปรับปรุงคุณภาพน้ําและปจจัย แหง 30        -           42.5000      22.5000 10.0000     75.0000     กรมทรัพยากรน้ํา
      พื้นฐานที่จําเปน
      - ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
      - ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
      - ระบบกระจายน้ํา
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาแหลงน้ําและปจจัยพื้นฐาน
ที่จําเปน
39. กอสรางอางเก็บน้ําหวยโปงออน แหง 1          65.0000    -             -            -            65.0000     กรมชลประทาน
40. กอสรางรางรินนาออกน้ํา บานหมอกจําแป แหง 1          7.0000      -             -            -            7.0000       กรมชลประทาน
41. ซอมแซมฝายปางอุงพรอมระบบสงน้ํา แหง 1          -           1.5000        -            -            1.5000       กรมชลประทาน
42. กอสรางรางรินฝายทบศอก บานทบศอก แหง 1          -           1.0000        -            -            1.0000       กรมชลประทาน
43. กอสรางรางรินนาตึงซึ่ม  บานแมสะงา แหง 1          -           3.0000        -            -            3.0000       กรมชลประทาน
44. กอสรางระบบสงน้ําฝายปางหมู บานทุงกองมู แหง 1          4.0000      -             -            -            4.0000       กรมชลประทาน
45. ฝายทุงสายและพรอมระบบสงน้ํา บานในสอย แหง 1          0.1054      17.0000      -            -            17.1054     กรมชลประทาน
46. ขุดลอกพรอมกอสรางรางรินฝายน้ําลน บานในสอย แหง 1          10.0000    -             -            -            10.0000     กรมชลประทาน
47. กอสรางรางรินนาตึงปุง ระยะที่ 4 บานในสอย แหง 1          5.0000      -             -            -            5.0000       กรมชลประทาน
48. ฝายนาหวยเห็ดพรอมระบบสงน้ํา บานสบสอย แหง 1          -           0.0778        15.0000 -            15.0778     กรมชลประทาน
49. ระบบสงน้ําฝายแมสะเป บานไมสะเป แหง 1          7.0752      -             -            -            7.0752       กรมชลประทาน
50. ฝายนาตึงโปงพรอมระบบสงน้ํา แหง 1          -           -             0.0810       13.0000     13.0810     กรมชลประทาน
51. จัดหาน้ําใหราษฎรปางคองเพิ่มเติม แหง 1          35.4500    -             -            -            35.4500     กรมชลประทาน
52. ฝายบานหารเด็ดพรอมระบบสงน้ํา แหง 1          16.0000    -             -            -            16.0000     กรมชลประทาน
53. ฝายหวยดอยคู 1 พรอมระบบสงน้ํา แหง 1          0.0570      10.0000      -            -            10.0570     กรมชลประทาน
54. ฝายน้ําแมสุยะ พรอมระบบสงน้ํา แหง 1          -           0.0730        19.0000     -            19.0730     กรมชลประทาน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาแหลงน้ําและปจจัยพื้นฐาน
ที่จําเปน
55. ฝายหวยดอยคู 2 พรอมระบบสงน้ํา แหง 1          -           -             0.0570       12.0000     12.0570     กรมชลประทาน
56. จัดหาน้ําใหบานหนองเขียว แหง 1          12.1280    -             -            -            12.1280     กรมชลประทาน
57. โครงการฝายพอนอคีลูกที่ 1 พรอมระบบสงน้ํา แหง 1          17.1140    -             -            -            17.1140     กรมชลประทาน
58. ปรับปรุงหวยหมากลางพรอมระบบสงน้ํา แหง 1          0.0750      13.0000      -            -            13.0750     กรมชลประทาน
59. โครงการอางเก็บน้ําหวยหมากกลาง แหง 1          -           0.0550        -            30.0000     30.0550     กรมชลประทาน
60. โครงการฝายหวยหมากลางลูกที่ 2 พรอมระบบสง แหง 1          0.0550      -             15.0000     -            15.0550     กรมชลประทาน
61. โครงการฝายพอนอคีลูกที่ 2 พรอมระบบสง แหง 1          0.1020      -             10.0000     -            10.1020     กรมชลประทาน
62. จัดหาน้ําสนับสนุนพื้นที่ขยายผล 400 ไร แหง 1          9.3000      -             -            -            9.3000       กรมชลประทาน
63. จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร บานหวยหยวกปาโซ แหง 1          -           9.8500        -            -            9.8500       กรมชลประทาน
64. จัดหาน้ําสนับสนุนพื้นที่ทําการเกษตรบานปาแอร แหง 1          -           -             9.4000       -            9.4000       กรมชลประทาน
65. เสริมระบบกระจายน้ําสูพื้นที่ขยายผล แหง 1          -           -             -            6.0000       6.0000       กรมชลประทาน
66. งานพัฒนาดานแหลงน้ํา
      - โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนบานสะจุก  แหง 1          8.0000      -             -            -            8.0000       กรมชลประทาน
      - โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนบานหวยฟอง  แหง 1          -           8.0000        -            -            8.0000       กรมชลประทาน
67. กอสรางทํานบดินวัดปาแสวงธรรม พรอมระบบสงน้ํา แหง 1          15.0000    -             -            -            15.0000     กรมชลประทาน
68. กอสรางระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ําคับ แหง 1          6.7000      -             -            -            6.7000       กรมชลประทาน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาแหลงน้ําและปจจัยพื้นฐาน
ที่จําเปน
69. กอสรางอางเก็บน้ําบานน้ําแจงพัฒนาพรอมระบบสงน้ํา แหง 1          15.0000    -             -            -            15.0000     กรมชลประทาน
70. กอสรางฝายบานนุชเทียน 2 พรอมระบบสงน้ํา แหง 1          7.6000      -             -            -            7.6000       กรมชลประทาน
71. กอสรางฝายบานรักชาติพรอมระบบสงน้ํา แหง 1          -           10.0000      -            -            10.0000     กรมชลประทาน
72. กอสรางฝายบานใหมรักไทย แหง 1          -           10.0000      -            -            10.0000     กรมชลประทาน
73. โครงการจัดหาแหลงน้ําดวยระบบทอ บานน้ําจวง แหง 1          -           10.0000      -            -            10.0000     กรมชลประทาน
74. กอสรางระบบสงน้ําฝายบานรมเกลา 2 แหง 1          -           -             10.0000     -            10.0000     กรมชลประทาน
75. กอสรางฝายบานสงบสุขพรอมระบบสงน้ํา แหง 1          -           -             10.0000     -            10.0000     กรมชลประทาน
76. กอสรางอางเก็บน้ําหวยซัมทอง (บานบุงผลํา)  พรอมระบบสงน้ํา แหง 1          -           -             -            24.0000     24.0000     กรมชลประทาน
77. งานพัฒนาดานแหลงน้ํา
     - สรางฝายในลําหวยน้ําลีพรอมระบบสงน้ํา  แหง 3          10.0000    10.0000      10.0000     -            30.0000     กรมชลประทาน
     - สรางฝายในลําหวยน้ําตะพรอมระบบสงน้ํา  แหง 2          10.0000    10.0000      -            -            20.0000     กรมชลประทาน
     - อางเก็บน้ําหวยน้ําตะ ต. น้ําหมัน อ.ทาปลา  แหง 2          -           -             15.0000     10.0000     25.0000     กรมชลประทาน
78. จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร บานเซโดซา  แหง 1          7.0500      -             -            -            7.0500       กรมชลประทาน
79. จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร บานละอางเหนือ  แหง 1          14.0000    -             -            -            14.0000     กรมชลประทาน
80. จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร บานแมและ  แหง 1          -           7.5000        -            -            7.5000       กรมชลประทาน
81. จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร บานผักไผ  แหง 1          -           -             11.5000     -            11.5000     กรมชลประทาน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาแหลงน้ําและปจจัยพื้นฐาน
ที่จําเปน
82. จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร บานแมแฮใต  แหง 1          -           -             -            11.5000     11.5000     กรมชลประทาน
83. จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร บานสบหาด ต.แมตื่น อ.อมกอย แหง 3          6.0000      11.5000      -            -            17.5000     กรมชลประทาน
     จ.เชียงใหม
84. สรางฝายตนน้ําลําธาร -       งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
แนวทางดําเนินงานที่ 5 การสงเสริมอาชีพหัตถกรรม
และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
85. การสงเสริมดานหัตถกรรมกลุมอาชีพ สํานักบริหารงานการศึกษา
      - งานหัตถกรรมกลุมแมบาน -       0.3200      0.3200        0.3000       0.3000       1.5600       นอกโรงเรียน
      - งานฝกอบรมอาชีพแมบานและเยาวชน -       0.4300      0.3800        0.3500       0.3500       1.9900       

รวม 319.7883  200.9590   171.9746  141.1442  833.8661  11 หนวยงาน
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัวและชุมชน
แนวทางดําเนินงานที่ 1 การเตรียมความพรอมชุมชน การเสริมสราง
จิตสํานึกการเปนคนไทยที่มีคุณภาพและการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและกลุมพึ่งพาตนเอง
1. โครงการสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย 181       1.4500     3.3000    2.1500   2.1500   9.0500     กรมสงเสริมการเกษตร
2. โครงการอาสาสมัครเกษตรกรและยุวเกษตรกร คน 5,680    1.0840     0.9240    0.8480   0.8440   3.7000     กรมสงเสริมการเกษตร
3. โครงการวิสาหกิจชุมชน กลุม 211       1.6600     1.0800    0.7400   0.7400   4.2200     กรมสงเสริมการเกษตร
4. โครงการสงเสริมงานเคหกิจเกษตรดานแปรรูปถนอมอาหาร กลุม 213       2.4300     1.6800    1.1400   1.1400   6.3900     กรมสงเสริมการเกษตร
5. จัดตั้งสหกรณ/กลุมเตรียมสหกรณ ในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ โครงการ 10         กรมสงเสริมสหกรณ
    - ใหการศึกษาอบรมแกไขปญหาดวยวิธีการสหกรณแกราษฎร ครั้ง 16         0.0310     0.0360    0.0360   0.0360   0.1390     
    - สงเสริมการรวมกลุมการจัดเวทีเสวนาเพื่อรวมกันสรุป ครั้ง 11         0.0270     0.0340    0.0340   0.0340   0.1290     
       และหาแนวทางการแกไขปญหาชุมชนดวยวิธีการสหกรณ
    - อบรมถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตและการแปรรูปแก กลุม 11         0.0480     0.0480    0.0480   0.0480   0.1920     
       กลุมอาชีพ
    - อุดหนุนทุนดําเนินงานดานการผลิต/แปรรูปแกกลุมอาชีพ กลุม 11         0.1200     0.1200    0.1200   0.1200   0.4800     
    - แนะนํา สงเสริม สหกรณ/กลุมเตรียมสหกรณในพื้นที่ ครั้ง 20         0.0220     0.0270    0.0270   0.0270   0.1030     
    - สงเสริมการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเตรียมสหกรณ กลุม 8           0.0300     0.0360    0.0360   0.0360   0.1380     
6. โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท โครงการ 10         0.3956     0.3956    0.3956   0.3956   1.5824     กรมสงเสริมสหกรณ
7. การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาล 0.0840     0.0720    0.0480   0.0480   0.2520     กรมสงเสริมสหกรณ

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยนับยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยนับยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางดําเนินงานที่ 1 การเตรียมความพรอมชุมชน การเสริมสราง
จิตสํานึกการเปนคนไทยที่มีคุณภาพและการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและกลุมพึ่งพาตนเอง
8. โครงการชุมชนเขมแข็งดวยสหกรณ โครงการ 10         0.1610     0.1610    0.1610   0.1610   0.6440     กรมสงเสริมสหกรณ
9. ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ 2.4400     0.0400    0.0400   0.4240   2.9440     กรมสงเสริมสหกรณ
10. งานสงเสริมสถาบันเกษตรกร 0.0730     0.0730    0.0730   0.0752   0.2942     กรมสงเสริมสหกรณ
11. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมเตรียมเปนสถาบันเกษตรกร 0.2400     0.2400    0.2400   0.2400   0.9600     กรมสงเสริมสหกรณ
12. สนับสนนุการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร -          -         0.0400   0.0400   0.0800     กรมสงเสริมสหกรณ
13. สงเสริมการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 0.0440     0.0880    0.0880   0.0880   0.3080     กรมสงเสริมสหกรณ
14. สํารวจขอมูลพื้นฐานสถาบันเกษตรกร 0.1430     0.0715    0.0357   0.0715   0.3217     กรมสงเสริมสหกรณ
15. ตรวจเยี่ยม แนะนํา สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ 0.0500     0.0500    0.0500   0.0500   0.2000     กรมสงเสริมสหกรณ
     หลักการและวิธีการสหกรณและจัดประชุมเสวนา
16. การใหการศึกษาอบรมกลุมเกษตรกร กลุม 11         0.1280     0.0640    0.0320   0.0640   0.2880     กรมสงเสริมสหกรณ
17. การสงเสริมกลุมอาชีพ กลุม 11         0.1600     0.0800    0.0400   0.0800   0.3600     กรมสงเสริมสหกรณ
     -เปนทุนหมุนเวียนเพื่อรวมซื้อวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภค 0.7000     0.3500    0.1800   0.3500   1.5800     
     -เปนทุนหมุนเวียนเพื่อรวมขายผลผลิต ผลิตภัณฑของราษฎร 1.0000     0.5000    0.3500   0.5000   2.3500     
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

เปาหมาย รวม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยนับยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางดําเนินงานที่ 1 การเตรียมความพรอมชุมชน การเสริมสราง
จิตสํานึกการเปนคนไทยที่มีคุณภาพและการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและกลุมพึ่งพาตนเอง
18. โครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ
     - เผยแพร/สอนแนะใหความรู ความเขาใจบัญชีรับ-จายในครัวเรือน คน 780       0.1080     0.1145    0.1175   0.1195   0.4595     
     -ติดตามการจัดทําบัญชีของเกษตรกร คน 48         0.0050     0.0050    0.0050   0.0050   0.0200     
19. วางรูปและแนะนําการจัดทําบัญชีและคํานวณตนทุนการผลิตให กลุม 28         0.0280     0.0280    0.0280   0.0280   0.1120     กรมตรวจบัญชีสหกรณ
      แกกลุมอาชีพ
20. โครงการอาสาสมัครเฝาระวังสิ่งแวดลอมของหมูบาน โครงการ 4           งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
21. โครงการสงเสริมและขยายผลการศึกษา โครงการ 1           0.6400     3.1500    1.6600   0.6500   6.1000     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางดําเนินงานที่ 2 การสงเสริมการดูแลสุขภาพของครอบครัว
และชุมชนแบบองครวม
22. การสงเสริมดานพัฒนาสังคมในชุมชน โครงการ 1           
     - งานสงเสริมและตรวจสุขภาพ 0.2000     0.2000    0.2000   0.2000   0.8000     กรมอนามัย
     - งานตรวจวิเคราะหสารพิษในรางกาย 0.2000     0.2000    0.2000   0.2000   0.8000     
     - งานชุมชนสัมพันธ 0.0500     0.0500    0.0500   0.0500   0.2000     

รวม 13.7515  13.2175  9.2128  9.0148   45.1968  6 หนวยงาน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน 
น้ําและปาไม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
แนวทางดําเนินงานที่ 1 การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมจากพื้นที่อยูอาศัย
และพื้นที่ทํากินดวยกระบวนการมีสวนรวม
1. จัดทําขอบเขตการใชที่ดินของแตละลุมน้ํา โครงการ 36               -          -             -          -            -          กรมพัฒนาที่ดิน
2. งานสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน ไร 11,200        0.3330     0.3330        0.3330     0.3330       1.3320     กรมพัฒนาที่ดิน
3. โครงการจัดการที่ดินและสงเสริมอาชีพปาไม กรมปาไม
   3.1 โครงการสงเสริมการปลูกปาในพื้นที่เกษตรกรที่ ราย 480             0.5790     0.5790        0.5790     0.5790       2.3160     
        ไดรับสิทธิทํากิน (สทก.) ในเขตพื้นที่ปาไม
   3.2 สํารวจกําหนดสภาพปาเสื่อมโทรม ไร 15,000        0.0600     -             -          -            0.0600     
   3.3 รับรองสิทธิ์ตามแบบ สทก. ราย 500             0.2500     -             -          -            0.2500     
   3.4 เสริมสรางแหลงอาหารชุมชน ไร 450             -          0.3750        0.3750     0.3750       1.1250     
4. สํารวจพื้นที่ถือครอง งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5. ปลูกฟนฟูทรัพยากรปาไม ไร 26,200        10.5340   10.5340      10.5340   10.5340     42.1360   กรมอุทยาน ฯ
6. บํารุงฟนฟูทรัพยากรปาไม ไร 35,700        -          3.4380        6.8760     10.3140     20.6280   กรมอุทยาน ฯ
7. ฝายตนน้ํา แหง 3,580          5.5750     5.0250        4.7750 4.7750       20.1500   กรมอุทยาน ฯ
8. โครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาลุมน้ํา
    - ฝายตนน้ําพรอมระบบสงน้ํา แหง 25               28.3500   20.9600      27.1800   18.4000     94.8900   กรมทรัพยากรน้ํา

   

งบประมาณ (ลานบาท)

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

รวมเปาหมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

หนวยนับยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน 
น้ําและปาไม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

งบประมาณ (ลานบาท)

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

รวมเปาหมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

หนวยนับยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางดําเนินงานที่ 2 การฟนฟูเพื่อคืนสภาพปาไม
และปรับปรุงใหเปนแหลงซับน้ําธรรมชาติของชุมชน
(ธนาคารน้ํา/water bank)
9. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อจัดทําwater  bank ประจําหมูบาน งาน 8                 13.0000   24.0000      26.0000   10.0000     73.0000   กรมชลประทาน
10. ปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
แนวทางดําเนินงานที่ 3 เสริมสรางความอุดมสมบูรณของสภาพปาไม
ในชุมชน โดยคืนความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมของทองถิ่น 
เพื่อใหพื้นที่ปาเปนธนาคารอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน(food bank)
11. ผลิตพันธุสัตวน้ํา ตัว 4,000          1.5960     1.5960        1.5960     1.5960       6.3840     กรมประมง
12. สํารวจและรวบรวมพันธุสัตวน้ํา ครั้ง 116             0.2882     0.2882        0.2882     0.2882       1.1528     กรมประมง
13. ประเมินปริมาณสัตวน้ํา ครั้ง 12               0.0060     0.0060        0.0060     0.0060       0.0240     กรมประมง
14. สรางแหลงอาหารชุมชน งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
15. งานกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา ไร 9,900          9.9220     8.6980        8.0980     8.0980       34.8160   กรมพัฒนาที่ดิน
16. งานสาธิตการอนุรักษดินและน้ํา ไร 2,280          0.5200     0.4880        0.4080     0.4080       1.8240     กรมพัฒนาที่ดิน
17. สาธิตการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา ไร 1,580          0.2900     0.3040        0.2877     0.2877       1.1694     กรมพัฒนาที่ดิน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน 
น้ําและปาไม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

งบประมาณ (ลานบาท)

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

รวมเปาหมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

หนวยนับยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
18. สงเสริมการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา ไร 8,000          0.0800     0.0800        0.0800     0.0800       0.3200     กรมพัฒนาที่ดิน
19. งานสาธิตการปรับปรุงดินกรด ไร 90               -          0.0240        0.0240     0.0240       0.0720     กรมพัฒนาที่ดิน
20. งานสงเสริมการปรับปรุงดินกรด ไร 1,200          0.2250     0.2250        0.2250     0.2250       0.9000     กรมพัฒนาที่ดิน
21. สาธิตการใชปุยพืชสด ไร 1,860          0.3790     0.3795        0.3595     0.3595       1.4775     กรมพัฒนาที่ดิน
22. สงเสริมการใชปุยพืชสด ไร 8,000          0.2445     0.2445        0.2445     0.2445       0.9780     กรมพัฒนาที่ดิน
23. สงเสริมการผลิตและปลูกหญาแฝก กลา 15,200,240 3.7926     3.7926        3.7926     3.7926       15.1704   กรมพัฒนาที่ดิน
24. อบรมใหความรูดานการพัฒนาที่ดินพื้นที่ลุม ไร 520             0.0120     0.0120        0.0120     0.0120       0.0480     กรมพัฒนาที่ดิน
25. จัดรูปแบบแปลงผักอินทรีย ไร 20               0.2000     0.2000        0.2000     0.2000       0.8000     กรมพัฒนาที่ดิน
26. จัดรูปแบบแปลงนา ไร 40               0.1040     0.1040        0.1040     0.1040       0.4160     กรมพัฒนาที่ดิน
27. สระน้ําไรนา บอ 24               0.1200     0.1200        0.1200     0.1200       0.4800     กรมพัฒนาที่ดิน
28. แปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพร ไร 8                 0.0500     0.0500        0.0500     0.0500       0.2000     กรมพัฒนาที่ดิน
29. ปรับปรุงไมผลเดิม ไร 12               0.0100     0.0100        0.0100     0.0100       0.0400     กรมพัฒนาที่ดิน
30. โครงการโรงปุยอินทรีย แหง 4                 0.0100     0.0100        0.0100     0.0100       0.0400     กรมพัฒนาที่ดิน
31. โครงการสาธิตปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา แหง 120             0.0240     0.0240        0.0240     0.0240       0.0960     กรมพัฒนาที่ดิน
32. ปรับปรุงทางลําเลียงในไรนายาว 500 ม. 0.3420     0.3420        0.3420     0.3420       1.3680     กรมพัฒนาที่ดิน
     กวาง 4 ม. ลงหินคลุกหนา  10  ซม.(เมตร)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน 
น้ําและปาไม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

งบประมาณ (ลานบาท)

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

รวมเปาหมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

หนวยนับยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางดําเนินงานที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
33. ปรับปรุงแปลงไมผล ไร 4                 0.0100     0.0100        0.0100     0.0100       0.0400     กรมพัฒนาที่ดิน
34. ถังซีเมนตเก็บน้ํา ขนาด 5x6x2 เมตร (60 ลูกบาศกเมตร) ถัง 12               0.4000     0.4000        0.4000     0.4000       1.6000     กรมพัฒนาที่ดิน
35. สงเสริมการใชปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพ ไร 3,600          0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0300     กรมพัฒนาที่ดิน
36. สงเสริมการใชปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต ไร 1,200          0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 0.3600     กรมพัฒนาที่ดิน
37. เพาะชําหญาแฝก กลา 900,000      0.3960     0.3630        0.3630     0.3630       1.4850     กรมอุทยานฯ

รวม 77.7998  83.1123     93.8040   72.4620    ####### 7หนวยงาน
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ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน
แนวทางดําเนินงานที่ 1 การศึกษาและวิจัยโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของทองถิ่น
1.  โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมในการฟนฟูความอุดมสมบูรณ โครงการ 38        0.8720      2.0000       2.0000       2.0000      6.8720          สถาบันวิจัยและพัฒนา
    ของสภาพปาของชุมชน บนพื้นที่สูง สําหรับใชประโยชน พื้นที่สูง
    ดานอาหาร  (food  bank) สมุนไพรและพลังงาน

แนวทางดําเนินงานที่ 2 การปฏิบัติงานสนับสนุนการประสาน
การปฏิบัติงาน การกํากับและการรายงานผล
2. ประชุมชี้แจงโครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ 10        1.4500      1.5000       1.5000       1.5000      5.9500          กรมสงเสริมการเกษตร
3. การจัดทําฐานขอมูลเกษตรกร โครงการ 2          0.9800      1.0000       1.0000       1.0000      3.9800          กรมสงเสริมการเกษตร
4. งบดําเนินงานดานสงเสริมการปลูกพืช 2.1000      0.1000       0.1000       0.1000      2.4000          กรมสงเสริมสหกรณ
5. งบอํานวยการดานพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตขาว 1.0433      0.1133       0.1133       0.1133      1.3831          กรมการขาว
6. งบอํานวยการและประสานงานในแตละพื้นที่ ครั้ง 288      1.6500      1.6500       1.6500       1.6500      6.6000          สํานักปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ
รวม 8.0952      6.3633      6.3633      6.3633      27.1851       5 หนวยงาน

419.4349  303.6522  281.3547  228.9842  1,233.4261  19 หนวยงาน

ยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม หนวยนับ
งบประมาณ (ลานบาท)

หนวยงานรับผิดชอบ

 5. รายละเอียดงบประมาณของแผนแมบทโครงการ "รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน" ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 -2554) จําแนกตามยุทธศาสตร

รวมทั้งสิ้น

ป 2554
รวมเปาหมาย

ป 2551 ป 2552 ป 2553
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สวนที่   5 
การบริหารจัดการโครงการ 

 

--------------------------------------------- 
 

   เพ่ือใหโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการไว ดังน้ี 
  

          1. องคกรบริหารงาน 
  1.1  องคกรบริหารระดับสวนกลาง 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีบทบาทในการตัดสินใจและกํากับดูแลใน
ภาพรวมไดตั้งคณะกรรมการระดับนโยบาย รวม 2 คณะคือ  
                       1) คณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ซึ่งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน มีหนาที่พิจารณากําหนดนโยบาย แนว
ทางการดําเนินงาน แผนงานและโครงการของหนวยงานของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

2) คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของ
แผนดิน” ซึ่งมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน มีหนาที่กําหนดแนวทางการ
พัฒนาเกษตรที่สูงให สอดคลองตามแนวพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในดานการอนุรักษและฟนฟูปาไม แหลงนํ้าและเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ
ของดิน การสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอยางตอเนื่องและยั่งยืน   

  1.2  องคกรบริหารระดับจังหวัด 
 1) คณะกรรมการ/คณะทํางานระดับจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธาน เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานและแกไขการปฏิบัติงานในระดับ
จังหวัด 

 2) ผูประสานงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับจังหวัด เพ่ือทํา
หนาที่ในการประสานงานและกํากับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับ
จังหวัด ประกอบดวย 
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พื้นที่โครงการ ผูประสานงานระดับจังหวดั 

จังหวัดแมฮองสอน กรมสงเสริมการเกษตร 
จังหวัดเชยีงใหม กรมชลประทาน 
จังหวัดเชยีงราย กรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดนาน กรมปศุสัตว 
จังหวัดพษิณุโลก กรมสงเสริมสหกรณ 
จังหวัดอตุรดติถ กรมพัฒนาทีด่ิน 

 
        2.  หนวยงานรวมปฏิบัติงาน 
        การดําเนินงานตามโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดนิ” มีหนวยงานจาก  
5 กระทรวง 14 กรม 3 สถาบัน รวมปฏิบัติงาน ดังน้ี 
        2.1  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
            1) กรมสงเสริมการเกษตร 
           2) กรมวิชาการเกษตร 
           3) กรมปศุสัตว 
           4) กรมประมง 
            5) กรมการขาว 
            6) กรมชลประทาน 
            7) กรมพัฒนาที่ดิน 
            8) กรมสงเสริมสหกรณ 
           9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
            10) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

               11) สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
                                  พระบรมราชินีนาถ 

              12) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องคการมหาชน) 
        2.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
         1) กรมปาไม 
          2) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
          3) กรมทรัพยากรน้าํ 
        2.3 กระทรวงมหาดไทย 
             กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
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        2.4 กระทรวงสาธารณสุข 
             กรมอนามัย 
        2.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
             สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรยีน 

 
 

         3. การจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
       3.1  หนวยงานตางๆ ไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถงึ      
รายละเอียดที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงาน 
        3.2  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เม่ือไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในแตละ
ปงบประมาณ  
 
              4. การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
       สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สูง (องคการมหาชน) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” และคณะกรรมการบริหาร
และกํากับโครงการ“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและผูแทนของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม รวบรวมและสรุปรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการในระดับตางๆเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานตามแผน พรอมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่
อยางตอเนื่อง 


