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ค าน า 
  คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อำหำรกลำงวันนักเรียนและ
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบำทหน้ำท่ีหนึ่งในกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์สู่อำหำรนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566)       
โดยได้มอบหมำยคณะท ำงำนเฉพำะกิจ ท่ี เป็นผู้แทนจำกภำคี  3 องค์กรหลัก กล่ำวคือ             
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงำนประสำนและสนับสนุน) สภำเกษตรกรจังหวัด
เชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้  จัดท ำร่ำงแผนดังกล่ำว และผ่ำนกำรระดมควำมร่วมมือ               
รับฟังควำมคิดเห็นของเครือข่ำยภำคี ท้ัง 4 ฝ่ำยในพื้นท่ีมำเป็นล ำดับ ประกอบด้วย ผู้บริโภค 
(โรงเรียน/ชุมชน) ผู้ผลิต (เกษตรกร) ผู้สนับสนุน/นักวิชำกำรและผู้ก ำกับดูแล จนได้ข้อสรุปสู่แผน
แห่งควำมร่วมมือและบูรณำกำรภำรกิจเชิงพื้นท่ีเชียงใหม่ ถือเป็นกลไก หลักกำรและเป้ำหมำยร่วม
แนวใหม่ (New consensus) ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเวทีเครือข่ำยภำคีเกษตรอินทรีย์           
ท้ัง 4 ฝ่ำยดังกล่ำว เพื่อกำรแก้ไขปัญหำวิกฤต สุขภำพ อำหำรปลอดภัย ตลอดจนควำมเหลื่อมล้ ำ       
ในคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ท้ังนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองและเห็นชอบแผนฉบับนี้แล้ว    
ในครำวประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 11 สิงหำคม 2563 จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
กำรขับเคลื่อนแผนฯ ภำยใต้ 3 ยุทธศำสตร์ 6 กลยุทธ์ และ 18 โครงกำร จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติ                 
อย่ำงยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ และมีส่วนร่วม จนเกิดผลสัมฤทธิ์และกำรเปลี่ยนผ่ำนท่ีเป็นรูปธรรม
ในพื้นท่ีน ำร่องโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ำยภำคีเต็มพื้นท่ี                            
ท้ังระยะสั้น กลำง และยำว พร้อมกำรติดตำม ประเมินผล และถอดบทเรียนให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและกรอบแนวคิด 

เครือข่ายภาคี เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่  เป็นกลไกการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในรูปแบบ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อำหำรกลำงวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่            
ที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่เชียงใหม่ มีจุดเริ่มจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เป็นผู้ประสานจัดเวทีหารือ 4 ฝ่ายขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 
ประกอบด้วยฝ่ายผู้บริโภค (โรงเรียน) ผู้ผลิต (เกษตรกร) ผู้สนับสนุน/นักวิชาการ และผู้ก ากับดูแล เพ่ือระดม    
ความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจตนารมณ์และหลักการ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาวิกฤตประเทศเสียสมดุลและการพัฒนาไม่ยั่งยืน ส่งผลต่อปัญหาคุณภาพชีวิต 
สภาพแวดล้อม ภัยแล้ง ฝุ่นควัน ไฟป่า และความเหลื่อมล้ าทางสังคม เศรษฐกิจ ที่ยังด ารงอยู่ในพ้ืนที่เชียงใหม่    
และถูกซ้ าเติมด้วยวิกฤต COVID-19 ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนและชุมชน ที่ต้องเผชิญกับภาวะ
ยากล าบากในการด ารงชีวิต กล่าวคือ สภาพปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร โรคภัยกับสุขภาพ เศรษฐกิจ/รายได้ 
ศักยภาพ องค์ความรู้ทางอาชีพ ความพร้อมและคุณภาพของปัจจัย/ผลผลิตเกษตร ภาระหนี้สิน ที่ดินท ากิน 
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ตลอดจนภัยแล้ง ฝุ่นควัน ไฟป่า ท าให้พ้ืนที่ชุมชนเชียงใหม่ไมน่่าอยู่อาศัยได้ตลอดทั้งป ี

 ‘กำรท ำเกษตรอินทรีย์’ คือบทสรุปชุดความคิดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะน าสู่รากฐานการพัฒนา    
แบบยั่งยืน/สอดคล้องตามฉันทามติโลกในศตวรรษที่ 21 และแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการ
พัฒนาที่ไม่ทิ้งสิ่งใดหรือใครไว้ข้างหลัง บนหลักการองค์รวมและสร้างสมดุลตามภูมิสังคมเชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วย
ระบบนิเวศธรรมชาติและภูมิปัญญาของคนที่มีส่วนร่วมหลากหลาย (Inclusive Society) โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สู่ชีวิต สังคมวัฒนธรรม การปฏิรูปการศึกษา คุณธรรม เศรษฐกิจฐานชุมชน ครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม              
ในพ้ืนที่เชียงใหม่ หัวใจส าคัญมุ่งเน้นคุณค่ำในตัวเองของพืชผัก/ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพและการเติบโต
สมวัย เป็นพลเมืองเชียงใหม่อายุยืนยาว เป็นสุข ร่วมรับผิดชอบพัฒนาพ้ืนที่เชียงใหม่ เพ่ือสร้างสังคมยั่งยืน
ตลอดไป 

 ดังนั้น สุขภาพและความม่ันคงทางอาหารในบริบทการท าเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นเป้าหมายหลักในการดูแล
คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐ บนความต้องการและศักยภาพชุมชนพ้ืนที่  ทั้ง 4 ฝ่าย 
ดังกล่าว ทั้งนี้ องค์กรหลักในการขับเคลื่อนต่อประกอบด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สภำเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยำลัยบริหำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้ร่วมก าหนดกรอบคิดรูปแบบกลไก            
สู่ความส าเร็จใหม่ๆ ตามเจตนารมณ์ข้างต้น โดยปฐมบทจะเป็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและ
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ น าร่องพ้ืนที่โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง ประกอบด้วย 

1. พื้นที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ าเภอแม่อาย 
2. พื้นที่โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
3. พื้นที่โรงเรียนบ้านศาลา ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
4. พื้นที่โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง 

 



 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอนิทรีย์สู่อาหารนักเรยีนและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 2 

กรอบแนวคิดกำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อำหำรนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนภำพที่ 1 การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่สู่ทักษะและคุณลักษณะเด็ก เยาวชน พลเมืองเชียงใหม่ 

 
ที่มา : ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) 

แผนภำพที่ 2 องค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

 

ควำมม่ันคงทำงอำหำร 

กำรมีเสถียรภำพด้ำนอำหำร 

กำรใช้ประโยชน์      
จำกอำหำร 

กำรมีอำหำรเพียงพอ กำรเข้ำถึงอำหำร 
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แผนภำพที่ 3 Model : รูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้ข้อสรุปกรอบแนวคิดและประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
การตอบสนองอย่างเป็นระบบ มีกลไก ทิศทาง เป้าหมายขับเคลื่อนที่ชัดเจน และก้าวหน้าเกิดประโยชน์สูงสุด      
ในมิติคุณภำพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรหลักทั้ง 3 จึงร่วมกันจัดท าแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมา เพ่ือเป็นฉันทานุมัติแห่งภาคีน าสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่น าร่อง ทั้ง 4 แห่ง พร้อมการก ากับติดตาม เสริมหนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
1) เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในโรงเรียนน าร่องมีสุขภาพดี ครอบครัวเป็นสุข สามารถเข้าถึงอาหาร

และเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจนเกิดสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนและชุมชน 
2) เพ่ือยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เพียงพอกับความต้องการแผนโภชนาการอาหารกลางวันของ

โรงเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
3) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
4) เพ่ือจัดท าระบบบริหารจัดการกลางตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Platform) 
5) เพ่ือเป็นกลไกโมเดลต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือขยายผลไปสู่โรงเรียนในเครือข่ายภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  
6) เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมยั่งยืน ประชาชนมีรายได้มั่นคง         

เกิดคุณธรรมและการแบ่งปัน ที่พร้อมเผชิญภาวะวิกฤตด้านต่าง ๆ ได้  
 
 
 
 
 

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย 
(พืชผักสวนครัว/ประมง/สัตว์) 

 ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ต าบล/ชุมชน
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 อ าเภอท่ีโรงเรียนตั้งอยู่/เครือข่าย
ต่างอ าเภอ 

 ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 

กำรเรียนรู้/หลักสูตร 
ฐำนสมรรถนะในโรงเรียน 

 แปลงสาธิตของโรงเรียน 
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และเครือข่าย 

 การบริหารจัดการและ
เมนูอาหารโรงเรียน 

 ทักษะชีวิต/สุขภาพ 
 โครงงานนักเรียน หน่วยจัดกำรกลำง 

 คลังอาหาร/ตลาด 
 มาตรฐานคุณภาพ 

โรงเรียนน ำร่อง 4 แห่ง 
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3. กระบวนกำรและข้ันตอนกำรจัดท ำแผน 
 

 พ.ย. – ธ.ค. 2562  ม.ค. – มี.ค. 2563  เม.ย. 2563 เป็นต้นไป 

 เวทีหารือ 4 ฝ่าย 
ระดับจังหวัด 

 เวทีหารือ 4 ฝ่าย 
ระดับพ้ืนที่น าร่อง 

 รวบรวมประเด็นปัญหา 
ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 

 จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่หน่วยประสาน 
 ยกร่างแผนบูรณาการฯ 
 กิจกรรมน าร่อง/เครือข่าย

พ้ืนที่ต้นแบบก้าวน า 

 พิจารณาเห็นชอบแผนฯ 
 ขับเคลื่อนแผนฯ และรณรงค์

สื่อสารสู่สาธารณะ/เครือข่าย 
 ระดมสรรพก าลั ง /ปั จ จั ย    

หนุนเสริมแผนฯ สู่ผลส าเร็จ 
 สรุปและถอดบทเรียน 

 

4. ผลผลิตและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับเมื่อด ำเนินกำรระยะกลำงแล้วเสร็จ 
 (1) นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน มีคุณภาพชีวิตมั่นคง สุขภาพปลอดภัย สามารถปรับเปลี่ยนวิถี 
หรือเลือกบริโภคอาหารที่มาจากผลผลิตอินทรีย์ และ/หรือ เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 (2) มีคลังอาหารที่เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการบริโภคของโรงเรียนน าร่อง    
ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรองรับผู้บริโภคท่ัวไปในจังหวัดเชียงใหม่ 
 (3) มีระบบบริหารจัดการกลางด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Platform) เป็นที่พึงพอใจในบริการ 
 (4) ได้โมเดลต้นแบบการพฒันาเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขยายการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 (5) เกษตรกรและประชาชนผู้ว่างงาน มีงานท า มีรายได้ในครัวเรือนที่มั่นคง เข้มแข็ง ทั้งสุขภาพกาย      
ใจ ยืนหยัดได้ท่ามกลางวิกฤต 
 (6) มีการพัฒนาสู่อาชีพและยกระดับแปลงใหญ่ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การเกษตรสู่มูลค่าสูง 
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บทท่ี 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

1. สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีอ านาจหน้าที่         
ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2562 ได้รับโอน
โรงเรียนเข้ามาในสังกัด ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ร่วมกว่า 10 ปี ที่ได้ดูแล พัฒนาส่งเสริมโรงเรียน
ทั้ง 4 แห่ง ให้มีคุณภาพ ใกล้บ้าน ลดรายจ่ายผู้ปกครอง บนหลักการ ‘ให้อิสระและร่วมรับผิดชอบ’ กล่าวคือ 
กระจายอ านาจให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง/ชุมชน 
ภายใต้การส่งเสริมและก ากับดูแลของต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

โรงเรียน ข้อมูลพื้นฐำน 
จุดร่วม/ภำพควำมส ำเร็จกำร
พัฒนำสู่อัตลักษณ์โรงเรียน 

1. บ้านศาลา ตั้งอยู่อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
1-2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 562 คน ครูและบุคลากร 
จ านวน 46 คน 

โรงเรียนเหมือนบ้าน (Pleasure 
and knowledge School) สร้าง
โอกาสทางการศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต จิตใจงดงามตามแบบ
ล้านนา น าพาอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

2. ต้นแก้วผดุง
พิทยาลัย 

ตั้งอยู่อ าเภอหางดง เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษามีนักเรียนในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 1,250 คน ครูและ
บุคลากร จ านวน 94 คน 

โรงเรียนชั้นน าด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ก้าวทันมาตรฐานสากลด้วย
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3. บ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก 

อ าเภอฝาง เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนในปี
การศึกษา 2562 จ านวน 434 คน 
ครูและบุคลากร จ านวน 52 คน 

มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านความรู้และทักษะอาชีพ
เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

4. แม่อายวิทยาคม อ าเภอแม่อาย เปิดท าการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 895 คน ครูและบุคลากร 
จ านวน 78 คน 

มุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะ และสมรรถนะทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
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2. ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดทิศทางเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562         
เพ่ือส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้านการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การรับรองในระดับสากล       
ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2564 โดยการขับเคลื่อนการ
ผลิตสินค้าด้านการเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทั้งในรูปแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่มี
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ านวน 1,830,291 ไร่ เป็นพื้นที่ท าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 4,849.91 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 0.26 ของพ้ืนที่ทางการเกษตร ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร          
ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ ภายในปี 2564 รวมทั้งมีการเพ่ิมผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในโรงพยาบาล สถานศึกษา ร้านอาหาร และในครัวเรือนเอง เน้นให้เกษตรกรท าเกษตรแบบผสมผสานที่มีคุณภาพ 
ไร้สารพิษ สารเคมี ซึ่งจะมีการน าผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่
หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ท าให้ผลผลิตมีมาตรฐานสูงขึ้น มีช่องทางการสร้าง
รายได้พร้อมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ท าให้เกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและ
คุณภาพ เชียงใหม่ จึงเป็นศูนย์กลางประสานงานในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน        
เช่น การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การตลาด การบริหารจัดการเครือข่าย โดยมีแนวทางในการบริการ           
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ และเพ่ิมรายได้ เพ่ือส่งเสริมการ
ยกระดับธุ รกิจด้ านการเกษตร อินทรีย์ ของจั งหวัด ให้ ได้มาตรฐาน มุ่ งสู่ การรับรองในระดับสากล 
(ที่มำ: http://thainews.prd.go.th /website_th/news /news_detail/TNEVN6110110010013) 

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อ าเภอ มีประชากรทั้งหมดจ านวน 1,732,712 คน หรือประมาณ 
455,977 ครัวเรือน มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษรกรเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 169,436 ราย หรือ 
37% ของครัวเรือนทั้งจังหวัด  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 1,835,425 ไร่ หรือ 12.82% ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
(ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่. สิงหาคม 2559) ในด้านการเกษตร เกษตรกรโดยส่วนใหญ่
ท าการเกษตรในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นระบบเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ 
ผู้บริโภค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สภาพัฒน์. แผนพัฒนาฉบับ 12) ผลกระทบดังกล่าวท าให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้มีการริเริ่มและพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้งการผลิต แปรรูป ตลาด การรับรอง
มาตรฐานและการสร้างการตระหนักของผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าจังหวัด
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการผลิตและบริโภคเกษตรอินทรีย์เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการท า
เกษตรอินทรีย์ยังมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับการท าเกษตรของทั้งจังหวัด ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
บริโภคอาหารอินทรีย์ที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี 

ประกอบกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทั้ง          
25 อ าเภอ เพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตและการตลาดผลผลิตด้านการเกษตรตามแผนแม่บท        
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปดังนี้ 

 

 

http://thainews.prd.go.th/
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1. ด้ำนกำรผลิต 

    (1) จัดท าทะเบียนเกษตรกร  ให้มีความชัดเจนของพ้ืนที่และมาตรฐานที่มีอยู่เพ่ือจัดท าแผนที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Platform) เพ่ือเชื่อมโยงและพัฒนามาตรฐานการผลิต เช่น GAP อินทรีย์ที่ได้ใบรับรอง      
ที่สามารถรู้ถึงปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

    (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนและพัฒนาการผลิตโดยการก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสม 
(โซนนิ่ง/คลัสเตอร์) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามความต้องการของตลาดในลักษณะการผลิตตามตลาด
ล่วงหน้าหรือตลาดน าการผลิตที่แท้จริงและเป็นธรรม    

    (3) สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนงานการผลิตผ่านศูนย์จัดการกลางและการตลาด 

    (4) จัดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยปรับการผลิตและการกระจายผลผลิต 
ก าหนดเขตเศรษฐกิจส าหรับลูกค้าล่วงหน้าใน Platform ของศูนย์จัดการกลางและจัดหาแหล่งเงินทุนอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิต 

    (5) พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการผลิตตามมาตรฐาน ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ประสานงาน
กับภาคเอกชนในการรับซื้อตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

    (6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเทคนิคใหม่ๆ ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  สถาบันเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะ โปรแกรมการให้น้ า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันแก้ไขโรค
และแมลง การค านวณผลผลิตล่วงหน้า เพ่ือการตัดสินใจซื้อขายของเกษตรกรกับผู้บริโภคและคู่ค้าผ่านระบบศูนย์
จัดการกลาง 

    (7) จัดหาแหล่งทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศน์ของแต่ละ
พ้ืนที่การผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามคลัสเตอร์ผลผลิต เช่น ข้าว ผักและผลไม้      
ปศุสัตว์ ฯลฯ 

2. ด้ำนกำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

    (1) จัดให้มีศูนย์จัดการกลางของจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือการบริหารจัดการผลผลิตทั้ง 25 อ าเภอ ทั้งการ
คุมมาตรฐานการผลิต การรวบรวม การคัดบรรจุ การซื้อขายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคและตลาด (ทั้งตลาดภายในจังหวัด ตลาดออนไลน์ ตลาดแบบตอบรับสมาชิก  ตลาดภายในประเทศ
และตลาดส่งออก) 

    (2) สนับสนุนการรับรองมาตรฐานการคัดบรรจุ การจัดการผลผลิตให้เกิดมาตรฐานกลางทั้งราคาและ
คุณภาพของผลผลิตที่ได้รับการยอมรับจากคู่ค้าและเกษตรกร  

    (3) รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งสดและแปรรูปของสถาบันเกษตรกร โดยการการันตีจากศูนย์จัดการ
กลาง (ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)      
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และพัฒนาการจัดการผลผลิตด้วยเทคโนโลยีทั้งการล้างก าจัดสิ่งปนเปื้อน        
ทั้งจุลชีพ สารเคมีตกค้าง (นาโนบับเบิ้ล) การยืดอายุและการรักษาสภาพ การบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย สะดวกในการ
เก็บรักษาและขนส่ง ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

    (4) สนับสนุนองค์ความรู้ การวิจัย และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน 
และวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
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3. ด้ำนกำรตลำด   

    (1) เพ่ิมการบริโภคภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ตกงานด้วยระบบกระจายสินค้าแบบตอบรับและ
จัดส่งถึงที่ (เดริเวอรี่) ด้วย Platform ของศูนย์จัดการกลาง เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ผู้ตกงาน ผู้บริโภค
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการสร้างระบบให้เกิดความยั่งยืนในการซื้อขาบผลผลิต
เกษตรกรภายในจังหวัดและภายในประเทศในอนาคต 

    (2) ร่วมมือกับภาคเอกชนและตั้งทีมงานเจรจาการค้า เพ่ือขยายการส่งออกในตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
เช่น มณฑลฝั่งตะวันตกของจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา              
ผ่าน Platform ของศูนย์จัดการกลาง  

    (3) ประสานงานและสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างธุรกิจเอกชนกับสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน ผ่านศูนย์จัดการกลาง ร่วมกันวางแผนการตลาดและผลิตภัณฑ์ โดยท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือการ
ร่วมลงทุนในการผลิตตามความต้องการของผู้ค้า หรือตลาดการประมูลสินค้า  

    (4) สร้างเครือข่ายผู้ขนส่งโดยการสนับสนุนผู้ตกงาน หรือนักศึกษาในตัวจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นผู้ส่ง
สินค้า(ไรเดอร์) ถึงบ้านผ่าน Platform ของศูนย์จัดการกลาง 

    (5) การขนส่งผ่านเส้นทางต่างๆ ในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และมาเลเซีย     
โดยรัฐบาลไทย เจรจาเรื่องอ านวยความสะดวกการขนส่ง ลดปัญหาอุปสรรคการขนส่งผ่านพรมแดน พิธีการ
ศุลกากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ  

 

4. ด้ำนระบบสำรสนเทศ 

    (1) ตั้งศูนย์สารสนเทศกลางในศูนย์จัดการกลางเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลครอบคลุมทุกพ้ืนที่                 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านระบบ Platform Internet, E-mail และ SMS เพ่ือกระจายข้อมูลทั้งการผลิตและ
การตลาด ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ สู่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และผู้บริโภคปลายทาง 

    (2) บริหารจัดการข้อมูล Big Data เพ่ือการพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
    (3) เชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาระบบการจ่ายเงิน ในลักษณะอิเลคโทรนิค            

เพ่ืออ านวยความสะดวกท้ังเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ผ่าน Platform ของศูนย์จัดการกลาง 
 

5. กำรจัดกำรองค์กร 

    (1) จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการกลางเพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินการของศูนย์จัดการ
กลาง 

    (๒) ให้มีตัวแทนจากเกษตรกรตามคลัสเตอร์ภาคเอกชนและตัวแทนผู้บริโภค เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ในการบริหารร่วมในศูนย์จัดการกลาง เพ่ือความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

    (๓)  ภาครัฐสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณหรือสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยในการด าเนินงานของ
ศูนย์จัดการกลาง 
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3. ข้อมูลอำหำรกลำงวันและสุขภำพนักเรียน 
โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนมีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2495 ซึ่งต่อมารัฐบาลได้ออก

พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2535 สาระส าคัญคือ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้
จ่ายส าหรับการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน แต่จากการด าเนินงานพบ
ข้อจ ากัดของการบริหารกองทุนท าได้ไม่ครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด และเน้นแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนอาหาร
เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเยาวชนไทยเผชิญวิกฤติภาวะโภชนการสองด้าน ทั้งภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการ
เกิน นอกจากนี้การด าเนินการที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมมิติต่างๆ ด้านอาหาร ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
อาหารของประเทศไทย ซึ่งมี 4 มิติคือ ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพอาหาร และ
อาหารศึกษา ส าหรับรูปแบบการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนมี 5 รูปแบบคือ (1) โรงเรียนซื้อวัตถุดิบมาประ
กองอาหารเอง (2) แจกคูปองให้นักเรียนเพ่ือซื้อจากผู้ขายและผู้ขายน าคูปองมาแลกเงินกับทางโ รงเรียน             
(3) การจ้างเหมาท าอาหาร (4) โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณและจ้างผู้ประกอบอาหาร (5) โรงเรียนซื้อ
อาหารที่ประกอบส าเร็จแล้วจากตลาด จากหลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นว่า การจัดการอาหารในโรงเรียนยังมี
ข้อจ ากัดในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ปัญหาด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ซึ่งล้วนเป็นหัวใจส าคัญของระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน (ที่มา : 
วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล. 2560. ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน) 

ส าหรับงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลปี 2562 ในภาพรวมที่รัฐจัดสรร
ให้สถานศึกษาของรัฐทั้งส่วนกลางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเด็กนักเรียนที่ได้สิทธิ์ จ านวน 123,847 คน 
(200วัน/ปี) รวมเป็นเงิน 537,478,000 บาท ซึ่งยังมีการจัดการอาหารกลางวันที่ยังไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเด็ก 
โดยยังคงมีภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลต่อศักยภาพการเรียนรู้และเติบโตที่สมวัยของเด็กวัยเรียน 

ผลกระทบของปัญหาทุพโภชนาการ 
    1. เด็กอ้วนมีปัญหาสุขภาพหลายระบบและมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง

ทางสุขภาพท่ีมี่ผลต่อการสูญเสียปีสุขภาวะมากที่สุด 
    2. เด็กเตี้ยกว่าเกณฑ์มาก น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์รุนแรง เด็กขาดสารไอโอดีนและเด็กขาดธาตุเหล็กมี

ความเสี่ยงต่อภาวะเชาวน์ปัญญาต่ออาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    3. ผลกระทบทางสุขภาพ จากการที่เด็กรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีส่งผลให้การ

เจริญเติบโตผิดปกติ ท าให้อวัยวะในร่างกายท างานผิดปกติ สมาธิสั้น หงุดหงิด โมโหง่าย เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจ กล่าวคือ ปัญหาผลการตรวจเลือดของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 พบว่านักเรียน 211 คน มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย ดังนี้  

1. อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย จ านวน 84 คน (ร้อยละ 39.81) 
2. อยู่ในเกณฑ์อัตราเสี่ยง จ านวน 74 คน (ร้อยละ 35.07) 
3. อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ จ านวน 47 คน (ร้อยละ 22.28) 
4. อยู่ในเกณฑ์ปกติ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.84) 
ต่อมาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ท าการตรวจคัดกรองสารเคมี

ในเลือดนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่านักเรียนจ านวน 
680 คน ในระดับชั้น ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.4 มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย ดังนี้ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีบริบทภารกิจในการ

จัดบริการสาธารณะ รับผิดชอบพ้ืนที่และดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ โดยเฉพาะ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติ
แนวทางภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่เข้าถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่มากขึ้น ในการนี้    
ด้วยตระหนักถึงปัญหาและรับรู้ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพและสติปัญญาของนักเรียน
ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงก าหนดเป็นนโยบายสนับสนุนทรัพยากร/ปัจจัย และส่งเสริมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาคีที่เก่ียวข้องอย่างเต็มศักยภาพ 

 

โรงเรียน อบจ. 
งบประมำณ

อำหำร
กลำงวัน/ปี 

ต ำบล/อ ำเภอ 
พื้นที่
ต ำบล 

(ตร.กม.) 

จ ำนวน 

หมู่บ้ำน ประชำกร ครัวเรือน 

ต้นแก้วผดุงพิทยา
ลัย 

7,500,000 ขุนคง/หางดง 10 9 4,549 1,406 

บ้านศาลา 5,280,000 ดอนแก้ว/แม่ริม 48.53 10 16,410 5,960 

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 3,000,000 แม่งอน/ฝาง 107 25 16,590 5,143 

แม่อายวิทยาคม 6,420,000 7 ต าบล/แม่อาย 736.7 93 78,565 20,000 

รวม 22,200,000 10 ต ำบล 902.23 137 116,114 32,509 

 

สารเคมีตกค้างในร่างกาย
อยู่ในระดับปกติ

สารเคมีตกค้างใน
ร่างกายอยู่ในระดับ

ปลอดภัย

สารเคมีตกค้างในร่างกายอยู่ใน
ระดับมีความเสี่ยง

สารเคมีตกค้างในร่างกายอยู่
ในระดับไม่ปลอดภัย

49.26%

16.03% 

33.53% 

1.18% 
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บทท่ี 3 
แผนบูรณำกำรยุทธศำสตร์กำรขับเคลือ่นเกษตรอินทรีย์สู่อำหำรนักเรียนและชุมชน 

จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 อบจ.เชียงใหม่มีนโยบายและภารกิจดูแลคุณภาพ

ชีวิตด้านอาหารกลางวันนักเรียนชัดเจน 
 มีงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันจากรัฐบาล 
 มีการบูรณาการการขับเคลื่อนร่วม (อบจ./สภา

เกษตรกร/ม.แม่โจ้) 
 มีโรงเรียน อบจ.เชียงใหม่ มีความพร้อมในการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น โรงเรียนพอเพียง และหลักสูตร
ท้องถิ่นหลากหลาย 

 มีภาคี เ ชี ย ง ใหม่  เ พ่ื อการปฏิ รู ปการศึ กษา
ขับเคลื่อนต่อเนื่องเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทั้งพ้ืนที่ 

 มีเกษตรกรต้นแบบที่ท าเกษตรอินทรีย์ยกระดับ
คุณภาพชีวิตตนเองได้ 
 

 ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอ/ราคาสูงกว่าตลาด 
 นักเรียนไม่ชอบทานผักและมีค่านิยมการบริโภคที่

ส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ 
 ระบบ/ระเบียบไม่เ อ้ือต่อการด าเนินการจัดการ

อาหารกลางวัน 
 ไม่มีระบบบริหารจัดการกลางเพ่ือการบูรณาการ

ภารกิจร่วมกันเชิงพ้ืนที่ 
 การท าเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องยาก ต้นทุนสูงขาด

แรงจูงใจที่ดี /ขาดองค์ความรู้และความมั่นคงใน
รายได ้ตลาดรองรับน้อย 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นเรื่องยาก ขาดผู้น า
กลุ่มท่ีมีความศรัทธาของกลุ่ม 

 การรั บรู้ เ รื่ อ งอาหารปลอดภัยยั งน้ อย รวมถึ ง
ผลกระทบจากสารเคมี สารพิษ 

 ขาดการบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที ่
โอกำส (Opportunities) ข้อจ ำกัด (Threats) 

 โรคระบาดรุนแรงและแนวโน้มการดูแลสุขภาพ 
 นโยบายสุขภาวะของกระทรวงสาธารณสุข 
 นโยบายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ แ ห่ ง ช า ติ              

(2560-2564)  
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มีต้นทุนโดดเด่นทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 ความท้าทายต่อการวางรากฐานการพัฒนา

ท้องถิ่นสู่ความสมดุลใหม่ 
 

 นโยบายเกษตรอินทรีย์ ไม่ต่อเนื่องเติบโตช้าเป็น
กระแสรอง นิยมเฉพาะกลุ่ม 

 งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม 
 ภัยแล้งและขาดแหล่งน้ าในบางพ้ืนที่/ชุมชน 
 ฝุ่นควัน ไฟป่า เกิดฝุ่นพิษขนาดเล็ก PM 2.5 สูงติด

อันดับ 1 ของโลก 
 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าคนตกงาน/อดอยากขาดแคลน

อาหาร อยู่ยากในวิกฤตด้านต่างๆ 
 

  เมื่อได้วิเคราะห์บริบทและศักยภาพความพร้อมตามมิติ 4 ด้านข้างต้นที่มาจากประเด็นปัญหา 
กรอบแนวคิดความต้องการ ข้อมูลและสภาพจริงของพ้ืนที่ จึงร่วมกันก าหนดภาพความส าเร็จใหม่ พร้อมกรอบ
การบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
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2. กรอบแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ่ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) 

ปณิธำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ 
พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันกำรเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมำชีพ 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 

ภาคีเกษตรอินทรยี์เชียงใหม่ ก้าวไกล 
อย่างยั่งยืน มุ่งคณุภาพและแบ่งปัน 

เกษตรอินทรยี์ สูอ่าหารนักเรียนและชุมชน       
เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นทีแ่ห่งความสุข 

 

บูรณาการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตร
อินทรยี์ สูอ่าหารนักเรียนและชุมชน 

โดยน ารอ่งพื้นที่โรงเรยีนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การขยาย

เครือขา่ย และความยั่งยืนในพื้นที่เชียงใหม ่
เป้ำหมำยหลัก 

1. เครอืข่ายกลุ่มเกษตร
อินทรยี์เข้มแข็งใน
สัมมาชพีสามารถเพิ่ม
ผลผลิตมีรายได้มั่นคง 
และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตที่
ค านึงถึงความสมดุล    
และพื้นที่น่าอยู ่

2. ระบบบริหารจัดการกลาง    
เชิงรุกที่มีประสทิธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ดิจิทัล ทาง
การตลาดรวมถึงเอือ้ต่อ
การจัดการระบบ
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 

3. โรงเรยีนและชุมชนมี
การเรียนรู้ด้านเกษตร
อินทรยี์และอาหาร
ปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ มีคลังอาหาร
เพียงพอ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อน 

  ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาศักยภาพ        

การผลิตเกษตรอินทรยี์ 
และกลไกการขับเคลือ่น

องค์รวม 

(กำรพัฒนำต้นน้ ำ) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การจัดระบบการบริหาร 

จัดการกลางที่มีประสิทธิผล 
 
 
 

(กำรพัฒนำกลำงน้ ำ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การยกระดับคณุภาพชีวติ

และเสริมสรา้งพื้นที่
ต้นแบบการเรียนรู ้
วิถีเกษตรอินทรยี ์

(กำรพัฒนำปลำยน้ ำ) 
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3. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566) 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ 
การพัฒนาต้นน้ า 

1. การพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตเกษตรอินทรีย์
และกลไกการขับเคลื่อน
องค์รวม 

เครือข่ายกลุ่มเกษตร
อินทรีย์เข้มแข็งในสัมมาชีพ 
สามารถเพ่ิมผลผลิตมี
รายได้มั่นคง และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการผลิต
ที่ค านึงถึงความสมดุลและ
พ้ืนที่น่าอยู่ 

1.1 จ านวนเครือข่ายภาคี
และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วม
การขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ 
1.2 ผลผลิตอินทรีย์ในพื้นที่
เชียงใหม่ได้รับรอง
มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการ 
1.3 มีองค์ความรู้และ
ข้อเสนอแนะตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ทั้งระบบ 

1.1 เสริมสร้างกลไกความ
ร่วมมือ เครือข่ายและ
แรงจูงใจเกษตรอินทรีย์ 

1) เสริมสร้างศักยภาพกลไกเครือข่ายภาคกีารขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

2) ประชุมสัมมนาทางรอดของประชาชนบนฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้วยเกษตรอินทรีย์ 

3) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับต าบล 
1.2 ยกระดับเกษตร
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอกับความต้องการ 

1) สร้างผู้ตรวจและการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ 
2) วิจัยเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

3) อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่
โรงเรียนน าร่องเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและ
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

4) สนับสนุนและส่งเสริมปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
5) พัฒนาต้นแบบปัจจัยการผลิตเพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตร

อินทรีย์ (ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ชีวพันธ์) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ 
การพัฒนากลางน้ า 

2. การจัดระบบการ
บริหารจัดการกลางที่มี
ประสิทธิผล 

ระบบบริหารจัดการกลาง    
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพด้วย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ทางการตลาดรวมถึง  
เอ้ือต่อการจัดการระบบ
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 

2.1 มีศูนย์การจัดการกลาง
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเชื่อมโยงห่วงโซ่
การผลิตทุกระดับสู่พ้ืนที่น า
ร่องในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2.2 ร้อยละความพึงพอใจ 
ต่อระบบการบริหารการ
จัดการกลางของ ผู้ผลิต 
ผู้บริโภคผู้ก ากับดูแล และ
ผู้สนับสนุน 

2.1 พัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์การจัดการกลาง 

1) จัดตั้งศูนย์การจัดการกลาง (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 
และสร้าง Platform เชื่อมผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค) 
    - Module ERP 
    - Module Corp Management/ตรวจสอบ

ย้อนกลับ 
    - Module Marketing 
    - Module Monitoring & ถาม+ตอบ 
    - Module โปรแกรมโภชนาการ + ค านวณ

สารอาหาร 
    - โครงการเชื่อมโยงระบบ logistic 
    - โครงการพัฒนาระบบคลังออแกนิคและ OC 
    - โครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโรงเรียน 
      (Form Farm to School Lunch) 
    - โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียน

และชุมชนสุขภาวะ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ 
การพัฒนาปลายน้ า 

3. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างพ้ืนที่
ต้นแบบการเรียนรู้ วิถี
เกษตรอินทรีย์ 

โรงเรียนและชุมชนมีการ
เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
และอาหารปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

3.1 จ านวนนักเรียน
โรงเรียนน าร่องในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีผลการตรวจ
เลือดที่มีสารเคมีตกค้างใน
ร่างกายลดลง และอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
3.2 จ านวนนักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชนที่
ตระหนักรู้และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
3.3 จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการต่อปี
ของโรงเรียนน าร่องใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่
ชุมชน 

3.1 สร้างความตระหนัก
และรับรู้การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย 

1) เสริมสร้างพัฒนาเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
2) โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ อาหาร

ปลอดภัย เชื่อมโยงห้องเรียน-บ้าน-ชุมชนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานชุมชน 
(C-PBL)   

3.2 สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริโภค 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สู่อาหาร
นักเรียนเชียงใหม่ (รายการอาหารจากผลผลิตเกษตร
อินทรีย์) 

2) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3) โครงการประเมินความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน
นักเรียน 

4) ก ากับติดตาม การด าเนินโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนน า
ร่องในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรู้ในโรงเรียน
และชุมชน 

1) โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน 
2) โครงการถนนสายอาหาร (ถนนไม้แดก) 
3) โครงการข่วงบุญหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
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4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ เครือข่ายและแรงจูงใจเกษตรอินทรีย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

1 เสริมสร้าง
ศักยภาพกลไก
เครือข่ายภาคกีาร
ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ สู่อาหาร
นักเรียนและ
ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. เพื่อจัดตั้งและสนบัสนนุ
กลไกการท างานของ
เครือข่ายภาคีเกษตรอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม่ทุกระดับ 
2. เพื่อร่วมหาแนวทาง
พัฒนาคุณภาพอาหาร
นักเรียนเชียงใหม่ โดยใช้
ผลผลติจากเกษตรอินทรีย ์
3. เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคณะ 
อนุกรรมการท างานระดับ
พื้นที่โรงเรียนน าร่องเกษตร
อินทรีย์ สู่อาหารนักเรียน
และชุมชนจังหวัดเชยีงใหม่ 

 1. จัดอบรมสัมมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ระดม
แนวทางให้คณะกรรมการ
ทุกระดับและเกษตรกรที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปถอด
บทเรียนตามแผนปฏิบัติ
การทุกระดับ 

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบจ.
ชม. 

1. คณะกรรมการ
เครือข่ายเกษตรกร และ
โรงเรียนมีความตระหนัก
และร่วมมือขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์สู่อาหาร
นักเรียนและชุมชน 
2. แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 

อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ เครือข่ายและแรงจูงใจเกษตรอินทรีย์           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

2 ประชุมสัมมนาทาง
รอดของประชาชน
บนฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ด้วยเกษตรอินทรีย์ 

1. เพ่ือให้ความรู้และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการหาทางรอดของ
ประชาชนบนฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยเกษตรอินทรีย์ 

ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้า
ร่วม จ านวน 300 คน 

150000 - - - 150,000 อบจ.
ชม. 

ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม 80% 

อบจ.ชม. 
ม.แม่โจ้ 
สภา
เกษตรฯ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ เครือข่ายและแรงจูงใจเกษตรอินทรีย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

3 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ระดับ
ต าบล 
 

1. เพ่ือยกระดับเกษตร
อินทรีย์ระดับต าบล 

1. จัดท าแผนพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ระดับต าบล 
จ านวน 25 แผน 

200000 500000 800000 1000000 2,500,000 สภา
เกษตรฯ 

จ านวนแผนพัฒนาต าบล 
25 แผน 

สภา
เกษตรฯ 
อบจ.ชม. 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

1 สร้างผู้ตรวจและ
การตรวจรับรอง
แปลงเกษตร
อินทรีย์ 

1. ให้ความรู้และความ
เข้าใจมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
2. เพ่ือสร้างผู้ตรวจ
รับรองแปลงในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
3. เพ่ือรับรองแปลง 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 125 คน 
(อ าเภอละ 5 คน) 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 20 คน 
(โรงเรียนละ 5 คน /ครู 1 
คน นักเรียน 4 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25000 25000 200000  - 250,000 สภา
เกษตรฯ 

1. เกษตรกรได้รับความรู้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

สภา
เกษตรฯ 
อบจ.ชม. 
ม.แม่โจ้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

2 วิจัยเพื่อศึกษา
รูปแบบที่
เหมาะสมใน
การขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์
สู่อาหาร
นักเรียนและ
ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. เพื่อศึกษา
สถานการณ์เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
รวมถึงแนวทางการ
ขับเคลื่อนเชิงบูรณา
การเพ่ือให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนการน าเกษตร
อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัยให้เข้าถึง
โรงเรียนและชุมชน  
2. เพื่อศึกษาปัจจัย
สนับสนุนการน าระบบ
เกษตรอินทรีย์และ
กระบวนการอาหาร
ปลอดภัยให้เข้าถึง
โรงเรียนและชุมชน  

เป้าหมาย : 
1. ผู้แทนหน่วยงาน กลุ่ม
องค์กร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา    
2. บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
อนุกรรมการระดับพื้นที่
ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง  
3. เกษตรกร เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์     
ผลผลิต : เชิงการวิจัย 
1. ได้งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย รวมถึง
แนวทางการขับเคลื่อนเชิง
บูรณาการและการน าเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัยให้
เข้าถึงโรงเรียนและชุมชน 

- 300000 300000 300000 900,000 อบจ.
ชม. 

1. ได้งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์เกษตร
อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย รวมถึงแนวทาง
การขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัยเชิงบูรณาการ
และรูปแบบในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่
อาหารนักเรียนและชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ มี
แนวทางการบริหาร
จัดการระบบเกษตร
อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

ม.แม่โจ้ 
อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

  

 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการ
อาหารนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และชุมชน 
4. เพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมในการ
ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์สู่อาหาร
นักเรียนและชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. หน่วยงานต่าง ๆ และ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้
ก่อเกิดประโยชน์ในเชิงการ
พัฒนา 
3. องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย สามารถน าไปต่อ
ยอดทางด้านวิชาการ 
ผลผลิต : เชิงการพัฒนา 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ มีแนวทาง วิธีการ 
กลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียนในสังกัด2. โรงเรียนมี
แนวทาง วิธีการบริหารจัดการ
อาหารที่ปลอดภัย 
3. เกิดการบูรณาการระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โรงเรียน และชุมชน 

          

 

3. ได้โรงเรียนและชุมชน
ต้นแบบเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
4. ได้ข้อสรุปที่เป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายในทุก
ระดับ คือ ระดับโรงเรียน 
ระดับชุมชน ระดับ
หน่วยงาน ระดับองค์กร 
และรัฐบาล 
5. ได้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคส่วน เช่น 
ประชาชน ผู้แทน
หน่วยงาน องค์กร ครู 
นักเรียน กรรมการ
สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่นและท้องที่ 
และนักวิจัยชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

  

  

4. หน่วยงานต่าง ๆ  และ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้
ก่อเกิดประโยชน์ในเชิงการ
พัฒนา 
5. เกิดโรงเรียนน าร่องในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่
อาหารนักเรียนและชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
6. เกิดทีมวิจัยชุมชนที่มาจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

3  อบรมพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เกษตรอินทรีย์ใน
พ้ืนที่โรงเรียน 
น าร่องเกษตร
อินทรีย์สู่อาหาร
นกัเรียนและ
ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจ เรื่อง เกษตร
อินทรีย์สู่วิถีพ้ืนบ้าน 
2. เพื่อให้ได้ผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ที่มี
คุณภาพและเพียงพอกับ
ความต้องการของ
โรงเรียน 
3. เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ภัยแล้ง
และโควิด - 19 
 
 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ รุ่นละ 50 คน 
จ านวน 4 รุ่นๆละ รวม 
200 คน เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้
เพียงพอกับความต้องการ
ของโรงเรียนและชุมชน 
 
 

400000  400000 400000 400000 1,600,000 

  

อบจ.
ชม. 

 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ 
2. มีกลุ่มเกษตรกรน าไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ให้ยั่งยืน
ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
4 พ้ืนที่น าร่องของ
โรงเรียน 
 
 
 
 

อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

4 สนับสนุนและ
ส่งเสริมปัจจัยการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ 

1. เพ่ือสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้กับกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย 

1. จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 25 กลุ่ม 
พ้ืนที่เป้าหมาย 25,000 
ไร่ (อ าเภอละ 1,000 ไร่) 

250000 250000 250000 250000 1,000,000   1. จ านวนกลุ่มเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 25 กลุ่ม  
2. จ านวนพื้นที่เป้าหมาย 
25,000 ไร่ ที่อยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยน และการ
รับรองภายในปี 2566 

สภา
เกษตรฯ 
อบจ.ชม. 
ม.แม่โจ้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และกลไกการขับเคลื่อนองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

5 พัฒนาต้นแบบปัจจัย
การผลิตเพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ (ปุ๋ยอินทรีย์ 
เมล็ดพันธุ์ ชีวพันธ์) 

1. เพ่ือสร้างต้นแบบ
เกษตรกรปัจจัยการผลิต 
2. เพ่ือให้เกิดการใช้
ปัจจัยการผลิตร่วมกัน 

1. เกษตรต้นแบบ 5 
ต้นแบบ (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
สารชีวภัณฑ์ พันธุ์ปลา 
พันธุ์สัตว์) 

500000 500000 500000 500000 2,000,000   จ านวนเกษตรกรต้นแบบ 
5 ต้นแบบ เพ่ือสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

สภา
เกษตรฯ 
อบจ.ชม. 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดระบบการบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารศูนย์การจัดการกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม แหล่งเงิน 

1 จัดตั้งศูนย์การจัดการ
กลาง (ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า) และสร้าง 
Platform เชื่อมผู้ผลิต
สู่ผู้บริโภค) 

1. เพ่ือเป็นหน่วยงานกลาง
ในการเชื่อมโยงต้นน้ าถึง
ปลายน้ า 
2. เพ่ือท าต้นแบบศูนย์การ
จัดการกลางเพ่ือขยายผลไป
จังหวัดอ่ืนที่มีความพร้อม 

1. ศูนย์การจัดการ
กลางจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 1 ศูนย ์
2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่วม 25 อ าเภอ 

1000000 1000000 1000000 1000000 

4,000,000    1. ศูนย์การจัดการ
กลาง 1 ศูนย ์

สภา
เกษตรฯ 
อบจ.ชม. 
ม.แมโ่จ้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 

กลยุทธ์ 3.1 สร้างความตระหนักและรับรู้การบริโภคอาหารปลอดภัย            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

งบประมาณ/บาท 
ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 

63 64 65 66 วงเงินรวม 
แหล่ง
เงิน 

1 เสริมสร้างพัฒนา
เด็กยุคใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในด้านสุขภาวะ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักรู้ด้านสุขภาวะ 
3. เพ่ือตรวจหาสารเคมี
ตกค้างในเลือดของนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 700 คน 

90,000 160000 160000 160000 570,000 อบจ.
ชม. 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ ด้านสุขภาวะ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการตรวจหา
สารเคมีตกค้างในเลือด 

อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.1 สร้างความตระหนักและรับรู้การบริโภคอาหารปลอดภัย  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

2 โครงการสร้าง
ความตระหนักรู้
ด้านสุขภาพ 
อาหารปลอดภัย 
เชื่อมโยง
ห้องเรียน-บ้าน-
ชุมชนด้วย
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานบนฐาน
ชุมชน (C-PBL)  
 
 
 
 
 
 
  

1. เพ่ือให้ครูจัดการ
เรียนการสอนแบบ PBL 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักรู้ด้าน
สุขภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน 

1. ครูจัดการเรียนการ
สอนแบบ CPBL ได้ 
2. นักเรียนสามารถท า
โครงงานได้ 
3. นักเรียนเกิดทักษะ
คุณลักษณะตามเป้าหมาย
การปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม ่
4. ผู้ปกครอง ชุมชน            
มีความพึงพอใจ 

300000 300000 300000 300000 1,200,000 อบจ.
ชม. 

1. จ านวนโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ CPBL  
2. จ านวนโครงงานของ
นักเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 80        
ทีเ่กิดความตระหนักรู้ด้าน
สุขภาพ 
4. ผู้ปกครองร้อยละ 80        
มีความพึงพอใจ ต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
C-PBL 

อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม แหล่งเงิน 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกษตร
อินทรีย์สู่อาหาร
นักเรียนเชียงใหม่ 
(รายการอาหาร
จากผลผลิตเกษตร
อินทรีย์) 

1. เพ่ือให้มีเมนูอาหารที่
ใช้วัตถุดิบเกษตร
อินทรีย์ตามฤดูกาลของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพ่ือจัดท าแผนเมนูที่
ดึงดูดและเป็นที่พอใจ
ส าหรับนักเรียน 

อบรมพัฒนาศักยภาพของแม่
ครัว ครูที่รับผิดชอบอาหาร
นักเรียน ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจัดอาหารให้กับ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 อบจ.ชม. ความพึงพอใจในอาหาร
ของนักเรียนร้อยละ 80 

อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม แหล่งเงิน 

2 โครงการสร้าง
ความมีส่วนร่วม
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้บริโภคในการบริโภคเพ่ือ
สุขภาพ  
2. สร้างกลุ่มผู้บริโภคฉลาด
เลือกแต่ละท้องถิ่น แบบตอบ
รับสมาชิก เชื่อมโยงกลุ่ม
เกษตรกร จากผู้ผลิตสู่
ผู้บริโภค 

1. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 
45 คน (แห่งละ 5 คน 
ประกอบด้วย นายก 1 คน 
สมาชิก 1 คน และก านัลหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และปลัด 
อบท. 1 คน ประธานสตรีกลุ่ม
แม่บ้านหรือประธาน อสม. 1 
คน) 

30000  -  -  - 30,000 สภา
เกษตรฯ 

ผู้บริโภคฉลาดเลือกแห่ง
ละ 1 กลุ่ม  

สภา
เกษตรฯ 
อบจ.ชม. 
ม.แม่โจ้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม แหล่งเงิน 

3 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
อาหารกลางวัน
นักเรียน 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการจัดอาหาร
นักเรียน 
2. เพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงเมนูอาหารนักเรียน 

1. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 
จ านวน 2 ครั้ง (เทอม
ละ 1 ครั้ง) 

50000 50000 50000 50000 200,000 อบจ.ชม. ผลการประเมินความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม แหล่งเงิน 

4 ก ากับติดตาม 
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
โรงเรียนน า
ร่องในสังกัด
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เชียงใหม่ 

1. เพ่ือติดตามการจัดท า
รายการอาหารจากเกษตร
อินทรีย์ของโรงเรียนน า
ร่องในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
3. เพ่ือติดตามการบริหาร
จัดการของโรงเรียนน าร่อง
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

1. คณะอนุกรรมการการ
ท างานระดับพื้นที่โรงเรียน
น าร่องในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

100000 100000 100000  - 300,000 อบจ.ชม. 1. คณะอนุกรรมการ 
ท างานระดับพื้นที่โรงเรียน
น าร่องเกษตรอินทรีย์ฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ และ
ร่วมมือขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์สู่อาหารนักเรียน
และชุมชน 
2. โรงเรียนน าร่องในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีรายการอาหาร
จากเกษตรอินทรีย์ 
3. โรงเรียนน าร่องในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีการบูรณาการ 
น าเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้
ในหลักสูตรและกิจกรรม
ต่างๆ 
 
 

อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
ม.แม่โจ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม แหล่งเงิน 

1 โครงการ
ซุปเปอร์มาร์
เก็ตในบ้าน 

1. เพ่ือน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือสนองตอบนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
(ลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้-แบ่งปัน
ในชุมชน) 
3. เพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารของประชาชน 
(เกษตรอินทรีย์-อาหาร
ปลอดภัย) 
4. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน (เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว-ลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน/
ชุมชน) 
5. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีสุขภาวะอนามัย
ด้านกายใจที่ดี (การท ากิจกรรม
ร่วมกัน) 

เป้าหมาย : 
จ านวนครัวเรือน ใน 5 อ าเภอ 
รวม 322 ครัวเรือน 
ประกอบด้วย 
 - อ าเภอแม่ริม ต าบลดอนแก้ว 
10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 
ครัวเรือนรวม 50 ครัวเรือน) 
 - อ าเภอหางดง ต าบลขุนคง 8 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 ครัวเรือน 
รวม  40 ครัวเรือนครัวเรือน 
รวม  40 ครัวเรือน 
 - อ าเภอฝาง ต าบลแม่งอน 15  
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 ครัวเรือน 
รวม 60 ครัวเรือน 
 - อ าเภอแม่อาย ต าบลแม่อาย 
13  หมู่บ้าน บ้านละ 4 
ครัวเรือน รวม  52 ครัวเรือน 
 - อ าเภอสันทราย 12 ต าบล 
ต าบลละ 10 ครัวเรือน รวม 
120 ครัวเรือน 

120000 120000 130000 130000 500,000 อบจ.ชม. ได้ครัวเรือน
ต้นแบบ 5 
อ าเภอ
ประกอบด้วย 16 
ต าบล 322 
ครัวเรือน 

ม.แม่โจ้ 
อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม 

แหล่ง
เงิน 

2 โครงการถนน
สายอาหาร 
(ถนนไม้แดก) 

1. เพ่ือน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือสนองตอบนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชน(ลด
รายจ่าย-เพ่ิมรายได้-แบ่งปัน
ในชุมชน) 
3. เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารสู่ชุมชน     
(เกษตรอินทรีย์-อาหาร
ปลอดภัย) 
4. เพื่อรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
(เพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีว-จัดภูมิทัศน์
ภายในชุมชน) 
5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

เป้าหมาย : จ านวน 5 
อ าเภอ16 ต าบล ต าบล
ละ 2 สาย รวม 32 สาย 
ประกอบด้วย 
 - อ าเภอแม่ริม 
 - อ าเภอหางดง 
 - อ าเภอฝาง 
 - อ าเภอแม่อาย 
 - อ าเภอสันทราย 

120000 140000 120000 120000 500,000 อบจ.
ชม. 

ได้ต้นแบบถนนสาย
อาหารที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
จ านวน 5 อ าเภอ 16 
ต าบล ต าบลละ 2 สาย 
รวม 32 สาย 

ม.แม่โจ้ 
อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ วิถีเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
งบประมาณ/บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
63 64 65 66 วงเงินรวม แหล่งเงิน 

3 โครงการข่วง
บุญหนุนเสริม
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

1. เพ่ือน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติโดยคนในชุมชน
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
2. เพ่ือน านโยบายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสู่การ
ปฏิบัติ (ลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้-
แบ่งปันในชุมชน) 
3. เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งใน
รูปแบบการเกื้อกูลหนุนเสริมและ
แบ่งปัน 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง
ทางอาหารและเข้าถึงแหล่งอาหาร
ปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์-อาหาร
ปลอดภัย) 
5. เพื่อใช้พื้นที่ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
6. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมาย : จ านวน 5 
อ าเภอ 16 ต าบล  
ต าบลละ 4 พ้ืนที่ 
รวม 64 พ้ืนที ่
ประกอบด้วย อ าเภอ
แม่ริม อ าเภอหางดง 
อ าเภอฝาง 
อ าเภอแม่อาย อ าเภอ
สันทราย  

140000 140000 110000 110000 500,000 อบจ.ชม. ได้ข่วงบุญหนุนเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
ต้นแบบ จ านวน 5 
อ าเภอ 16 ต าบล 
ต าบลละ 4 พ้ืนที่ 
รวม 64 พ้ืนที ่

ม.แม่โจ้ 
อบจ.ชม. 
สภา
เกษตรฯ 
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สรุปประมาณการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ รวมเงิน 

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์และกลไกการขับเคลื่อน         
องค์รวม 1.1 3 

                 400,000.00  
          3,050,000.00                   150,000.00  

              2,500,000.00  

1.2 5 

                 250,000.00  

          5,750,000.00  
              900,000.00  

              1,600,000.00  
              1,000,000.00  
              2,000,000.00  

2. การจัดระบบการบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิผล 2.1 1 4,000,000.00         4,000,000.00  
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการเรียนรู้            

วิถีเกษตรอินทรีย์ 3.1 2 
                 570,000.00  

          1,770,000.00  
              1,200,000.00  

3.2 4 

                 320,000.00  

             850,000.00  
                   30,000.00  
                 200,000.00  
                 300,000.00  

3.3 3 
                 500,000.00  

          1,500,000.00                   500,000.00  
                 500,000.00  

รวม 19           16,920,000.00        16,920,000.00 
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บทท่ี 4 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้แผนบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า เครือข่ายภาคีเกษตร
อินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางและหลักการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ เป็นแผนแห่งความร่วมมือ ร่วมคิดและร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ของภาคส่วนภาคี 4 ฝ่ายดังกล่าวในตอนต้น ที่เห็นพ้องต้องกันให้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน 
พร้อมผลักดันให้ส าเร็จและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ โดยเฉพาะระหว่าง 3 องค์กรหลักน าปฏิบัติ ประกอบด้วย          
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ภายใต้กลไกเวที เครือข่ายภาคี ในรูปคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ฯ ระดับจังหวัด 1 คณะ                 
และคณะอนุกรรมการท างานระดับพ้ืนที่ น าร่อง 4 คณะ ดังนี้ 

 

 ส าหรับการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ ให้จัดท าแผนด าเนินงานและเป้าหมายที่เป็นบริบทของพ้ืนที่ร่วมกัน     
ทั้งนี้ การน าโครงการในแผนฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 18 โครงการ สามารถใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานตนเอง หรือบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน และใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆได้ พร้อมการสื่อสาร
รณรงค์รูปธรรมพ้ืนที่น าร่องโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สู่สังคมและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง         
ให้เติบโตขยายสู่ความยั่งยืนยิ่งขึ้นไป 
 

คณะอนุกรรมการฯ
โ ร ง เ รี ยนแม่ อ าย
วิทยาคม 
(ท้ัง 7 ต าบล) 

คณะอนุกรรมการฯ
โ ร ง เ รี ยนต้ นแก้ ว
ผดุงพิทยาลัย ต าบล
ขุนคง 

คณะอนุกรรมการฯ
โรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก ต าบลแม่งอน 

คณะอนุกรรมการฯ
โรงเรียนบ้านศาลา 
ต าบลดอนแก้ว 
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2. การก ากับ ติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผน 

1) หลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล 

       หลักเกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลส าเร็จการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมก าหนดขอบข่ายครอบคลุม 5 มิติ และ 4 ระดับความส าเร็จเอ้ือต่อ พ.ร.บ. วินั ยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์หลังด าเนินการ 
เกิดผลกระทบต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม 

และชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
(ทางตรง/ทางอ้อมด้านใด) 
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 2) กลไกและช่วงเวลาการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

       ระบบและกระบวนการก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนไปสู่ความส าเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก
ระดับ อยู่บนเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นในการบูรณาการขับเคลื่อนเรียนรู้ร่วมกันในพ้ืนที่  ด้วยกลไกเครือข่ายภาคี
เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญและเป็นเวทีฟันฝ่าความยาก ซับซ้อนของภารกิจ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายยิ่งใหญ่ร่วมกันในพื้นท่ีเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
       1. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
  ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
       2. คณะอนุกรรมการท างานระดับพ้ืนที่น าร่อง 4 โรงเรียน 
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
       3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อน 
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3. ประโยชน์และผลลัพธ์อันพึงประสงค์ที่คาดว่าจะได้รับระยะยาว 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นชุมชนเข้มแข็งมีสุขภาวะ 
ประชาชนเป็นสุข สร้างสรรค์ 
มีคุณธรรม คุณภาพชีวิตมั่นคง 

สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนปันสุข 



 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอนิทรีย์สู่อาหารนักเรยีนและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่        37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ที่เกี่ยวข้อง 
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รายนามคณะท างานยกร่างเอกสารแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) 

 
1. นายไพรัช      ใหม่ชมภ ู   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (ท่ีปรึกษา) 
2. ผศ.ดร.ธรรมพร    ตันตรา   รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา  คณะท างาน 

  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
3. นางสาวอภิรดี      หนองสิมมา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะท างาน 
4. นางสิริวรรณ      บูรณสิงห ์   ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา  คณะท างาน 

  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
5. นางจินห์นิภา      จันท ี   นักวิชาการอิสระ      คณะท างาน 
6. นายณัฐวัชท ์      ผ่องเกษม)    หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรสภาเกษตรกร  คณะท างาน 
7. นางฤทัยลักษม ี   กิจบุญชู   อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะท างาน 
8. นายแก้ว       ชัยชนะ   ตัวแทนเกษตรอินทรีย์     คณะท างาน 
8. น.ส.เนตรนภา    นิ่มหนู   นักวิชาการศึกษาช านาญการ        คณะท างาน 
9. นายนัฐตพล      แก้วกันใจ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

        
       https://bit.ly/3kgabxY 

       แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ 

https://bit.ly/3kgabxY


facebook : สำนักการศึกษาฯhttp://edu.chiangmaipao.go.th/edu.chiangmai@gmail.com

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

โทรศัพท : 0 5399 8333 ตอ 517 โทรสาร : 0 5399 8333 ตอ 500 

กองเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียสูอาหารกลางวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม

พลเมืองพลเมือง
พลังพลังสุขภาพปลอดภัย

วิถีแบงปน พึ่งตนเอง

เกงเศรษฐกิจยั่งยืน

นำพาพื้นที่ชุมชน
เขียวงาม นาอยู

หัวใจอินทรีย




