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แมฮองสอน

คนอยูรวมกับปาอยางผาสุกและยั่งยืน
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โครงการพัฒนาตาม
พระราชดาํริ

จังหวดัแมฮองสอน 



ความเปนมา
            แมฮองสอนเปนจังหวัดชายแดนทาง

ภาคเหนือติดกบัสหภาพพมา พื้นที่สวน
ใหญเปนเทอืกเขาสูงสลับซับซอน มี
พื้นที่ราบนอย  การคมนาคมไมสะดวก
ราษฎรสวนใหญเปนชนกลุมนอยเผา
ตางๆ อาชีพหลกัทัว่ไปของชนกลุมนอย 
ในอดีต คอื การทําไรเลื่อนลอย  การเลีย้ง
สัตว    หาของปา    รับจางขนยาเสพติด  
รับจางขนเสบียงอาหารและ ยทุธปจจัย
ใหแกกลุมกูชาติตางๆ ในพมา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  
ทรงมีความหวงใยราษฎร และความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศเปนอยาง
มาก   จึงไดมีพระราชดําริใหมีการจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาอาชีพของราษฎรใหมีความ   
เปนอยูที่ดีขึน้ ตั้งแต ป 2522 

      เปนตนมา 
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วัตถุประสงคของโครงการฯ

‐ดิน
‐แหลงตนน้ําลําธาร
‐ปาไม
‐สัตวปา
‐ฯลฯ

พัฒนาทรัพยากรพัฒนาทรัพยากร

ธรรมชาติธรรมชาติ

‐อาชีพหลัก
‐อาชีพเสริม
‐การออมทรัพย
‐ระบบสหกรณ

พัฒนาอาชีพพัฒนาอาชีพ

‐สาธารณสุข
‐โครงสรางพื้นฐาน
‐การศึกษา
‐การฝกอบรม
‐ขนบธรรมเนียมประเพณี
 และวัฒนธรรม

‐ฯลฯ

พัฒนาคนพัฒนาคน

โครงการฯ มส.



เปาหมายการพัฒนา

๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
๒) พัฒนาปาไม  ขยายพันธุและอนุรักษพันธุสัตวปา
๓) การจัดที่ดินทํากิน  ที่อยูอาศัย  และจัดหมูบานใหราษฎร

๔) การพัฒนาสงเสริมอาชีพ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว  และการประมง  

๕) การพัฒนาระบบสหกรณพื้นฐาน กลุมออมทรัพย  และธนาคารขาว     

๖) พัฒนาและสงเสริมงานศิลปาชีพ
๗) พัฒนาดานการศึกษา



ขั้นตอนการดําเนินงาน

ป  2522-2525 ป  2526-2530 ป 2531-ปจจุบัน

ศูนยพัฒนา 4 แหง ขยายผลไปสูหมูบานโดยรอบ ขั้นการขยายผลสูหมูบานเปาหมายใน
ระดับอําเภอ

1. ศูนยพัฒนาลุมน้ําปายฯ

2. ศูนยพัฒนาที่สูงปางตองฯ

3. ศูนยพัฒนาในสอยฯ

4. ศูนยพัฒนาหวยมะเขือสมฯ

ขั้นตอนการขยายผลสูราษฎร
ในหมูบ านเป าหมายอื่นๆ 
โดยกําหนดใหแตละอําเภอ 
นํ า ผลก ารดํ า เนิ น ง านไป
เผยแพรใหราษฎรตอไปและ
จัดตั้งคณะทํางานในระดับ
อําเภอ

คณะทํางาน คณะทํางาน 33  สวน สวน 

1. คณะทํางาน  ศูนยบริการและ
พัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ

2. คณะ ทําง านศูนยบ ริกา รและ
พั ฒ น า ที่ สู ง ป า ง ต อ ง ต า ม
พระราชดําริ

3. คณะทํางานศูนยศิลปาชีพจังหวัด
แ ม ฮ อ ง ส อ น ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชินูปถัมภ
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 แนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดแมฮองสอน

1. ยึดถือแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระราชเสาวนียของสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหกับจังหวัดแมฮองสอน

2. พัฒนาบนพื้นฐานของขอมูลดานภูมิสังคมในแตละพื้นที่ มุงเนนการตอยอดโดยใชทุนเดิมและ

ภูมิปญญาที่ชุมชนมีอยู ภายใตหลักการ “คนอยูรวมกับปา”
3. ใชหลักการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและชวยเหลือเขาใหชวยเหลือตัวเอง

ตอไป

4. ใชศักยภาพของ 3 ศูนยฯ หลัก ที่ไดทรงมีพระราชดําริใหกับจังหวัดแมฮองสอนเปนฐานในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกับสวนราชการ สวนทองถิ่นและประชาชน



วิธีการดําเนินงาน

 บริหารจัดการในลักษณะบูรณาการ  โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานใน

ระดับตางๆ  ตั้งแตสวนกลาง ระดับจังหวัด ถึง ระดับอําเภอ         โดย

กําหนดใหศูนยบริการและพัฒนา ทั้ง 2 ศูนย  และศูนยศิลปาชีพฯ เปน

ฐานในการพัฒนา หรือ ศูนยการเรียนรู  ภายใตการกําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลของคณะทํางานชุดตางๆ ของแตละศูนย  โดยมุงเนนใหภายใน

ศูนยมีความสมบูรณทั้งบุคลากร  สถานที่  องคความรู        และตัวอยาง

ของกิจกรรมที่ราษฎรสามารถนําไปเปนตนแบบ  หรือแบบอยางในการ

พัฒนาในครอบครัว  หรือชุมชนของตนเองได



การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ             

จังหวัดแมฮองสอน ทั้ง 3 ศูนย  
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ศูนยบริการและพัฒนา

ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน

1 ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ 
2. ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ

3. ศูนยศิลปาชีพจงัหวัดแมฮองสอนในพระบรม

ราชูปถัมภ



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

จังหวัดแมฮองสอน (โครงการเกี่ยวของกับพระราชดําริ)

ลําดั

บที่

โครงการ  งบประมาณ หนวยรับผิดชอบ

1 ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย (ทาโปงแดง)ตาม

พระราชดําริ

 27,380,000.00 1.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน

2.ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน 

3.สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวแมฮองสอน       

4.สถานีประมงน้ําจือ จ.แมฮองสอน

5.สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 

6.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแมฮองสอน 

7. โครงการธนาคารฟนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

8.สถานีควบคุมไฟปาแมฮองสอน

9.ศูนยประสานงานโครงการพัฒนาตาม

พระราชดําริ

10.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

แมฮองสอน

11.สํานักงานโครงการชลประทานแมฮองสอน



2 ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชิณูปถัมภ         2,650,000 พัฒนาชุมชนจังหวัดแมฮองสอน

3 โครงการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนว

พระราชดําริในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน

      13,440,000 1.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (สาขาแมสะเรียง)       

2.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)

4 กอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่งน้ําปาย(ตอเนื่อง)บริเวณ

ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ

        6,000,000 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน

5 โครงการปลูกปา และฟนฟูปาเสื่อมโทรมและปาตนน้ํา         7,840,000 1.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (สาขาแมสะเรียง)       

2.หนวยงานสังกัดกรมปาไมในพื้นที่จังหวัด

แมฮองสอน

รวมทั้งสิน้     57,310,000 



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

จังหวัดแมฮองสอน (โครงการเกี่ยวของกับพระราชดําริ)

ลําดับที่ 1
 ลําดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ  งบประมาณ  หนวยรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามรอยพระบาท 

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิในพื้นที่

ศูนยโครงการจัดหมูบานรวมไทย ตามพระราชดําริ

 5,834,000.00  สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

แมฮองสอน 

2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามรอยพระบาท ระยะที่ 

2
 2,021,120.00  ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง 

จังหวัดแมฮองสอน 

3 โครงการกอสรางฝายชะลอความชุมชื้น เฉลิมพระเกียรติ

ในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริเพื่อขยายการ

เรียนรู

15,000,000.00  สํานักงานจังหวัด

แมฮองสอนบูรณาการ

รวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 



4 โครงการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนว

พระราชดําริในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

(ตอเนื่อง)

13,440,000.00  สํานักงานจังหวัด

แมฮองสอนบูรณาการ

รวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

5 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการโรงเรียน

พระราชดําริ

  2,231,000.00  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

แมฮองสอน 

6 โครงการศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย (ทาโปงแดง) 

ตามพระราชดําริ (ตอเนื่อง)

11,700,000.00  ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรแมฮองสอน 

บูรณาการรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ   

รวมทั้งสิ้น 50,226,120.00 



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

จังหวัดแมฮองสอน (โครงการเกี่ยวของกับพระราชดําริ)

ลําดับที่ 2
 ลําดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ  วงเงินป 2554 

(บาท) 

 หนวยงานรับผิดชอบ 

1 สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

     5,000,000.00  สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

แมฮองสอน 

2 ขยายผลศูนยเรียนรูเทิดพระเกียรติ (นํารอง) โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อความมั่นคง

  10,000,000.00  ที่ทําการปกครองจังหวัด

แมฮองสอน 

3 สงเสริมการเกษตรแบบวนเกษตรคนอยูรวมกับปาอยาง

สมดุลเพื่อเสริมสรางความมั่นคงแนวชายแดน

     3,000,000.00  สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

แมฮองสอน      



4 ธนาคารอาหารชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูสูการ

ขยายผลในพื้นที่โครงการพระราชดําริปางตอง 

1

   4,200,000.00  โครงการพระราชดําริ

ปางตอง 1 (หวย

มะเขือสม) 

5 การพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุมอาชีพศิลปาชีพ

จังหวัดแมฮองสอน

    2,650,000.00  สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดแมฮองสอน       

6 ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ 

จังหวัดแมฮองสอน

 10,000,000.00  ศูนยสงเสริมการเกษตร

ที่สูง จังหวัด

แมฮองสอน   

รวมทั้งสิ้น  34,850,000.00 



จบการนําเสนอจบการนําเสนอ


