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 ไมไ่ด้รับสทิธ์ิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือมาตรการอื่นๆ จากรัฐบาล  
   ได้รับสทิธ์ิตามมาตรการเยยีวยา 5,000 บาท หรือมาตรการอื่นๆ จากรัฐบาล  
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  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ (COVID-19)                       
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รูปถ่าย 
1.5 นิ้ว 



แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์โครงการที่ต้องการสมัคร 

กรุณาเลือกโครงการที่ท่านต้องการสมัคร จ านวน 3 อันดับในช่องว่างที่ก าหนด (ระบุหมายเลข 1-3 ตามล าดับ) 

เลือก โครงการ 

1. โครงการคืนป่าให้ประชาชน 

 1.1 พ้ืนที่โครงการวนเกษตรอินทรีย์ ในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวยและอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 

 1.2 ป่าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 1.3 ป่าชุมชนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยาและล าปาง 

2. โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน) 

 2.1 หมู่บ้านหรือชุมชนชาวเขาในพ้ืนที่อ าเภอแม่สรวย อ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 2.2 หมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองและอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 2.3 ต าบลบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

3. โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การจัดการขยะชุมชน) 

 3.1 เทศบาลและ อบต. ที่อยู่ในระบบจัดการขยะ D-ToC ของ อบจ.เชียงราย 

4. โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน) 

 4.1 ชุมชนในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

5. โครงการช่วยเหลือการผลิตแก่ SMEs และ OTOP 

 5.1 เก็บข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ/SMEs/Start up ที่เก่ียวข้อง 

 

 



เอกสารแนบ ภาระงานที่จะให้ผู้รับการจ้างปฏิบัติงานใน 3 เดือน 

 พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จ านวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 
 

โครงการคืนป่าให้ประชาชน  
1 พ้ืนที่โครงการวนเกษตรอินทรีย์  

ในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า  
อ าเภอแม่สรวย และ อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 

30 การส ารวจที่ดินท ากินของเกษตรกรในเขตป่า (ป่าสงวน-
ป่าอนุรักษ์) 1.จับพิกัดรายแปลงของเกษตรกร 2.ท า
ประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร รายแปลง 
รายบุคคล 3.เก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมาย (หนี้สิน รายจ่าย รายได้) 4.เก็บข้อมูลทางด้าน
สังคมของชุมชนเป้าหมาย และ 5.เก็บข้อมูลผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม (ด าเนินการร่วมกับมูลนิธิวนเกษตร
อินทรีย์) 

2 ป่าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

5 การส ารวจ บันทึกข้อมูล และจัดการเชื้อเพลิงสะสมใน
พ้ืนที่ป่าชุมชน ซึ่งเสี่ยงต่อการไหม้ในช่วงฤดูร้อน 

3 ป่าชุมชนในจังหวัดเชียงราย  
เชียงใหม่ พะเยาและล าปาง  

3 การเก็บตัวอย่างเห็ดรา บันทึกแบบส ารวจการใช้
ประโยชน์เห็ดราในท้องถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย 
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัยเชื้อรา เพ่ือใช้ในการวิจัยและอนุรักษ์
ต่อไป  

โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน) 
4 หมู่บ้านหรือชุมชนชาวเขา ในพ้ืนที่

อ าเภอแม่สรวย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
และอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

3 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลทางด้านพฤติกรรมทาง
เพศท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
รวมถึงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด (ยาบ้า) ในกลุ่ม
เยาวชนชาวเขา ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จ านวน 
2,500 คน เพ่ือน าไปพัฒนารูปแบบการป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 หมู่บ้านหรือชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองและอ าเภอแม่จันจังหวัด
เชียงราย  

5 1. ส ารวจปัญหาชุมชน ทั้งด้านสุขภาพ แรงงาน 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
2. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางวิชาการ เช่น การ
ท าโยงใยสาเหตุของปัญหา แผนผังก้างปลา   
3. แก้ไขปัญหาชุมขน โดยพัฒนาเป็นแผนงาน/โครงการ
ที่จะส่งเสริมทักษะในการท างานในด้านต่าง ๆ ให้แก่
แรงงาน รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางสังคมแก่ชุมชน 
4. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการท างานในด้าน
ต่าง ๆ โดยการส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมด้วย



ตนเองและได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
5. ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปโครงการ มอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6 ต าบลบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย  

4 1. ส ารวจและระบุปัญหาด้านสุขภาพทางกายในชุมชน 
2. พัฒนานวัตกรรมการน าเสนอ สื่อ หรือการสื่อสารเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพทางกายแก่ชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทาง
กายในช่วงที่มีการระบาดของเชื่อ COVID-19  
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การจัดการขยะชุมชน) 
7 เทศบาลและ อบต. ที่อยู่ในระบบ

จัดการขยะ D-ToC ของ อบจ.
เชียงรายที่พัฒนาขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

41 1. ส ารวจรูปแบบการจัดการขยะอันตรายและมูลฝอย
ติดเชื้อในเขต อปท. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ D-ToC  
2. ส ารวจข้อมูลปริมาณขยะทั่วไปและระดับการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลของครัวเรือน 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างง่าย
ส าหรับครัวเรือน (โดยทางศูนย์วิจัย CEWT จะจัดอบรม
ให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนด าเนินการกิจกรรมเหล่านี้) 

โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน) 
8 ชุมชนในจังหวัดเชียงราย พะเยา 

แพร่ น่าน  
15 การส ารวจ บันทึก จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในพื้นท่ี วางแผนการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน บริการให้ค าปรึกษาด้านการ
ออกแบบให้กับผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของ
สินค้าและบริการ วิเคราะห์และวางแผนการตลาดของ
สินค้า ในโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพท่ีมีอัตลักษณ์ 

โครงการช่วยเหลือการผลิตแก่ SMEs และ OTOP 
9 หน่วยงานภาครัฐ/SMEs/Start up 

ที่เก่ียวข้อง  
4 การลงพ้ืนทีส่ ารวจ เก็บข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูล

ส าหรับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 


