
งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม

รวมทัง้ส้ิน        500.5213        995.6372               -           50.8000      1,546.9585

จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในพื้นทีภ่ำคเหนือตอนบน 1        500.5213        995.6372               -           50.8000      1,546.9585

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด        500.5213        995.6372               -           50.8000      1,546.9585

1. จังหวัดเชียงใหม่        124.6503        256.4426               -           10.0000        391.0929

2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน        121.6375        122.1984               -            9.0000        252.8359

3. จังหวัดล ำปำง         96.6436        143.8318               -           17.0000        257.4754

4. จังหวัดล ำพนู         40.2553        166.7908               -            9.0000        216.0461

5. กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1        117.3346        306.3736               -            5.8000        429.5082

จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 1

1. สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมกระทรวง - หน่วยงำน - งบรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

กระทรวง - หน่วยงำน
งบรำยจ่ำย



งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม

รวมทัง้ส้ิน        500.5213        995.6372               -           50.8000      1,546.9585

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.1 กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ        183.3092        333.3406               -            7.0000        523.6498

1. กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ        183.3092        333.3406               -            7.0000        523.6498

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.2 เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม 

กำรค้ำและกำรลงทุน

        25.3000               -                 -                 -           25.3000

1. โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรจัดแสดงสินค้ำทีมี่ศักยภำพ         25.3000               -                 -                 -           25.3000

 เพื่อส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด 

 (Lanna  Expo)

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.3 เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร         11.2052        123.3736               -            0.8000        135.3788

1. โครงกำรยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร         11.2052        123.3736               -            0.8000        135.3788

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.4 เพิ่มศักยภำพภำคกำรท่องเทีย่ว

และบริกำร

        20.2199        100.0000               -                 -          120.2199

1. โครงกำรส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัด         14.7980               -                 -                 -           14.7980

 ภำคเหนือตอนบน 1 ทัง้ในและต่ำงประเทศ

2. โครงกำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่ว          5.4219        100.0000               -                 -          105.4219

 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.5 กำรพฒันำด้ำนสังคม        102.5839        208.6002               -           38.0000        349.1841

1. กำรพฒันำด้ำนสังคม        102.5839        208.6002               -           38.0000        349.1841

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.6 กำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

        97.2936        147.3228               -                 -          244.6164

1. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม         97.2936        147.3228               -                 -          244.6164

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.7 พฒันำด้ำนสังคม ยกระดับ

คุณภำพชีวิต และส่ิงแวดล้อม

        60.6095         83.0000               -            5.0000        148.6095

1. โครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำภำคเหนือ         27.9895         10.0000               -                 -           37.9895

2. โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก     

   ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ

        17.1200         73.0000               -                 -           90.1200

3. โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย         15.5000               -                 -                 -           15.5000

4. โครงกำรบริหำรจัดกำร               -                 -                 -            5.0000          5.0000

2. สรปุงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมแนวทำงกำรด ำเนนิงำน - ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร - งบรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร
งบรำยจ่ำย



งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม

รวมทัง้ส้ิน        500.5213        995.6372               -           50.8000      1,546.9585

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.1 กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ        183.3092        333.3406               -            7.0000        523.6498

1. กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ        183.3092        333.3406               -            7.0000        523.6498

จังหวัดเชียงใหม่         80.5627        188.4428               -                 -          269.0055

จังหวัดแม่ฮ่องสอน         39.7753         62.3994               -                 -          102.1747

จังหวัดล ำปำง         47.0386         72.9754               -            7.0000        127.0140

จังหวัดล ำพนู         15.9326          9.5230               -                 -           25.4556

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.2 เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม 

กำรค้ำและกำรลงทุน

        25.3000               -                 -                 -           25.3000

1. โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรจัดแสดงสินค้ำทีมี่ศักยภำพ         25.3000               -                 -                 -           25.3000

เพื่อส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด 

(Lanna Expo)

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         25.3000               -                 -                 -           25.3000

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.3 เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร         11.2052        123.3736               -            0.8000        135.3788

1. โครงกำรยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร         11.2052        123.3736               -            0.8000        135.3788

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         11.2052        123.3736               -            0.8000        135.3788

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.4 เพิ่มศักยภำพภำคกำรท่องเทีย่ว

และบริกำร

        20.2199        100.0000               -                 -          120.2199

1. โครงกำรส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัด         14.7980               -                 -                 -           14.7980

 ภำคเหนือตอนบน 1 ทัง้ในและต่ำงประเทศ

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         14.7980               -                 -                 -           14.7980

2. โครงกำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่ว          5.4219        100.0000               -                 -          105.4219

 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1          5.4219        100.0000               -                 -          105.4219

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.5 กำรพฒันำด้ำนสังคม        102.5839        208.6002               -           38.0000        349.1841

1. กำรพฒันำด้ำนสังคม        102.5839        208.6002               -           38.0000        349.1841

จังหวัดเชียงใหม่         33.3956               -                 -           10.0000         43.3956

จังหวัดแม่ฮ่องสอน         36.3821         56.0348               -            9.0000        101.4169

จังหวัดล ำปำง         18.9801         53.9464               -           10.0000         82.9265

จังหวัดล ำพนู         13.8261         98.6190               -            9.0000        121.4451

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.6 กำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

        97.2936        147.3228               -                 -          244.6164

1. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม         97.2936        147.3228               -                 -          244.6164

จังหวัดเชียงใหม่         10.6920         67.9998               -                 -           78.6918

จังหวัดแม่ฮ่องสอน         45.4801          3.7642               -                 -           49.2443

3. สรปุงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมแนวทำงกำรด ำเนนิงำน - ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร - งบรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร
งบรำยจ่ำย



งบด ำเนินงำน  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม

หน่วย : ล้ำนบำท

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร
งบรำยจ่ำย

จังหวัดล ำปำง         30.6249         16.9100               -                 -           47.5349

จังหวัดล ำพนู         10.4966         58.6488               -                 -           69.1454

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.7 พฒันำด้ำนสังคม ยกระดับ

คุณภำพชีวิต และส่ิงแวดล้อม

        60.6095         83.0000               -            5.0000        148.6095

1. โครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำภำคเหนือ         27.9895         10.0000               -                 -           37.9895

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         27.9895         10.0000               -                 -           37.9895

2. โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์         17.1200         73.0000               -                 -           90.1200

 จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         17.1200         73.0000               -                 -           90.1200

3. โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย         15.5000               -                 -                 -           15.5000

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         15.5000               -                 -                 -           15.5000

4. โครงกำรบริหำรจัดกำร               -                 -                 -            5.0000          5.0000

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1               -                 -                 -            5.0000          5.0000



 หน่วยนับ ปริมำณ

รวมทัง้ส้ิน 1,546.9585      

เป้ำหมำย : พื้นทีภู่มิภำคน่ำอยู่ และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน       1,546.9585

ตัวชีวั้ด : อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2         804.5485

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.1 กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ         523.6498

ตัวชีวั้ด : อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของรำยได้เฉล่ียของครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึน้         523.6498

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ         523.6498

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด         523.6498

หน่วยงำน : จังหวัดเชียงใหม่         269.0055

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ         269.0055

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพบุคลำกรและผูป้ระกอบกำร

ด้ำนกำรท่องเทีย่ว และบริกำรสุขภำพ

           7.6225

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : บุคลำกรวิชำชีพกำรท่องเทีย่วอำเซียน ได้รับกำรพฒันำ

และมีควำมพร้อม

 คน 160

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพเกษตรกร และผูป้ระกอบกำร

ในกำรประกอบธุรกิจ

          32.2713

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ผูเ้พำะปลูกได้รับกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู ้กำรรับรอง

มำตรฐำน ตลอดจนสำมำรถน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ในกำร

เพิ่มผลผลิตได้

 กลุ่ม 10

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ผูแ้ปรรูปได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กำรรับรองมำตรฐำน ตลอดจนสำมำรถสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้กับผลิตภัณฑ์

กำแฟได้

 กิจกำร 30

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ผูจ้ัดจ ำหน่ำยได้รับกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู ้

กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ตลอดจนสำมำรถขยำยช่องทำง

กำรจัดจ ำหน่ำยได้มำกข้ึน

 กิจกำร 50

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เกิดผูป้ระกอบกำรใหม่เชิงสร้ำงสรรค์ทีมี่ศักยภำพ

และสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง ทัง้ในภำคกำรเกษตร 

ภำคกำรผลิต ภำคกำรค้ำและกำรบริกำร

 กิจกำร 10

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพของกิจกรรมกำรท่องเทีย่ว

ในชุมชนและท้องถิ่น

          16.4029

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เกิดกิจกรรมกำรท่องเทีย่วทำงเลือกใหม่  แห่ง 10

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในกำรยกระดับกำรผลิตและกำรประกอบธุรกิจ

           6.5660

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ผลผลิตกำรเกษตร เกษตรแปรรูปและอำหำรได้รับ

กำรพฒันำกำรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์ 30

4. เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตัวชีวั้ด และผลผลิต/กลุ่มโครงกำร จ ำแนกตำมกระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : มีสินค้ำเกษตรแปรรูปใหม่สู่อนำคต  รำยกำร 10

กิจกรรม : พฒันำศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ทำงกำรท่องเทีย่ว และบริกำรสุขภำพ

        117.8488

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เส้นทำงกำรท่องเทีย่วแบบเช่ือมโยงได้รับกำรพฒันำ

และปรับปรุง

 สำยทำง 47

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : แหล่งท่องเทีย่วได้รับกำรพฒันำและปรับปรุง  แห่ง 4

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้จำกภำคกำรท่องเทีย่วเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละของนักท่องเทีย่วเข้ำมำเทีย่วในจังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มข้ึนต่อปี

 ร้อยละ 3

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรผลิตและกำรประกอบธุรกิจ

          70.1940

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เส้นทำงเพื่อเช่ือมโยงกำรเกษตร กำรค้ำและกำรลงทุน 

ได้รับกำรพฒันำและปรับปรุง

 สำยทำง 27

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละของรำยได้เฉล่ียในครัวเรือนเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 0.2

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำกำรเช่ือมโยงกำรผลิตและกำรประกอบ

ธุรกิจสู่ระดับสำกล

          11.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบกำร OTOP SMEs มียอด

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน

 ร้อยละ 5

กิจกรรม : ส่งเสริมและเช่ือมโยงกำรประชำสัมพนัธ์และกำรตลำดทำงกำร

ท่องเทีย่วและบริกำรสุขภำพ

           7.1000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้จำกภำคกำรท่องเทีย่วเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

หน่วยงำน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน         102.1747

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ         102.1747

กิจกรรม : พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนกำรท่องเทีย่ว

          19.8174

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้กำรท่องเทีย่วของจังหวัดเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

กิจกรรม : พฒันำแหล่งท่องเทีย่วและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว           36.5873

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้กำรท่องเทีย่วของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

กิจกรรม : พฒันำบุคลำกรทำงกำรท่องเทีย่วจังหวัดแม่ฮ่องสอน            1.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วของจังหวัดเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเพื่อสุขภำพและกำรท่องเทีย่ว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           3.5000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนชุมชนผลิตเกษตรปลอดภัยเพื่อส่งเสริม

กำรท่องเทีย่วของจังหวัด

 ชุมชน/หมู่บ้ำน 7

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนชุมชน/หมู่บ้ำนผลิตสมุนไพร/สินค้ำเกษตร

ปลอดภัยเพื่อกำรท่องเทีย่ว

 ชุมชน/หมู่บ้ำน 7



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้ของเกษตรกรร่วมโครงกำรทีเ่พิ่มข้ึน

ภำยหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร

 ร้อยละ 15

กิจกรรม : ส่งเสริมยกระดับพฒันำผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสำหกิจชุมชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           1.9500

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบกำร OTOP มีรำยได้เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูวัฒนธรรมชำติพนัธุ ์เพื่อกำรท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           6.2200

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้กำรท่องเทีย่วเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

กิจกรรม : ส่งเสริมประชำสัมพนัธ์ภำพลักษณ์กำรท่องเทีย่วจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

           1.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนนักท่องเทีย่วเดินทำงมำท่องเทีย่วในจังหวัด

เพิ่มข้ึน

 ร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วของจังหวัดเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว ทีพ่กัและ

โรงแรมทีไ่ด้เข้ำร่วมโครงกำร

 รำย 300

กิจกรรม : พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนจุดผ่อนปรนกำรค้ำชำยแดน           24.8000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 10

กิจกรรม : ส่งเสริมยกระดับสินค้ำผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้ได้มำตรฐำนและพฒันำผูป้ระกอบกำร

           7.3000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้ของผูป้ระกอบกำรทีเ่พิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

หน่วยงำน : จังหวัดล ำปำง         127.0140

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ         127.0140

กิจกรรม : ส่งเสริมกำรท่องเทีย่วจังหวัดล ำปำงเชิงสร้ำงสรรค์

แบบบูรณำกำร

          46.1590

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

กิจกรรม : พฒันำและส่งเสริมสินค้ำเซรำมิกและหัตถอุตสำหกรรม

จังหวัดล ำปำง

          11.9999

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่

ทีไ่ด้รับกำรพฒันำ

 ผลิตภัณฑ์ 12

กิจกรรม : ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพื่อสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

          10.1940

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ผูป้ระกอบกำรมีควำมรูใ้นด้ำนกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ 

และอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น

 รำย 50

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพฒันำกำรค้ำ

ของจังหวัด

 เครือข่ำย 3



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำสินค้ำเกษตรปลอดภัยได้มำตรฐำนแบบ

ครบวงจรของจังหวัดล ำปำง

           5.1790

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : สำมำรถขยำยฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์  กลุ่ม 3

กิจกรรม : เสริมสร้ำงศักยภำพจังหวัดล ำปำงให้เป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์

ของภำคเหนือตอนบน

           2.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : กำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนแรงงำนและ

ผูป้ระกอบกำรในจังหวัดล ำปำง เข้ำใจถึงกรอบควำมร่วมมือของประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน

 ร้อยละ 60

กิจกรรม : พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนกำรเกษตร

          51.4821

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เส้นทำงขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรได้รับกำรพฒันำ  สำยทำง 8

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ปรับปรุงและพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยี

กำรผลิตและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนแหล่งน้ ำ

 แห่ง 22

หน่วยงำน : จังหวัดล ำพนู           25.4556

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ           25.4556

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตร

จังหวัดล ำพนู

           5.7126

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต  ร้อยละ 20

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เกษตรกรได้รับกำรพฒันำควำมรู ้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในกำรพฒันำกำรผลิตสินค้ำให้ได้คุณภำพ มำตรฐำน

 ร้อยละ 80

กิจกรรม : พฒันำกำรท่องเทีย่ว สินค้ำบริกำรและผลิตภัณฑ์ทีส่ ำคัญ

ของจังหวัดล ำพนู

          19.7430

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนนักท่องเทีย่วเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วภำยในจังหวัดล ำพนูเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.2 เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน           25.3000

ตัวชีวั้ด : มูลค่ำกำรค้ำและกำรลงทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2           25.3000

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรจัดแสดงสินค้ำทีม่ีศักยภำพเพื่อส่งเสริม

กำรค้ำ กำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo)

          25.3000

ห่วงโซ่คุณค่ำ : ปลำยน้ ำ - กำรจัดจ ำหน่ำยและกำรตลำด           25.3000

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสริมตลำดกำรค้ำ กำรลงทุน           25.3000

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           25.3000

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1           25.3000

โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรจัดแสดงสินค้ำทีมี่ศักยภำพ

เพื่อส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo)

          25.3000

กิจกรรม : ส่งเสริมกำรตลำดกำรจัดแสดงสินค้ำทีมี่ศักยภำพเพื่อส่งเสริม

กำรค้ำกำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna expo)

          25.3000



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : มูลค่ำกำรค้ำทีก่ลุ่มจังหวัดได้รับจำกกำรจัดงำนเพิ่มข้ึน

โดยเฉล่ียต่อวัน

 ร้อยละ 5

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.3 เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร         135.3788

ตัวชีวั้ด : มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึน้         135.3788

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร         135.3788

ห่วงโซ่คุณค่ำ : กลำงน้ ำ - กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม วิจัยและนวัตกรรม         135.3788

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม         135.3788

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด         135.3788

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         135.3788

โครงกำร : โครงกำรยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร         135.3788

กิจกรรม : ยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร         135.3788

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : อัตรำกำรขยำยตัวภำคกำรเกษตรทีเ่พิ่มข้ึน  ร้อยละ 3

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.4 เพิ่มศักยภำพภำคกำรท่องเทีย่วและบริกำร         120.2199

ตัวชีวั้ด : รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วและบริกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10         120.2199

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 1 ทัง้ในและต่ำงประเทศ

          14.7980

ห่วงโซ่คุณค่ำ : กลำงน้ ำ - กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและนวัตกรรม            2.0310

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเทีย่ว            2.0310

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            2.0310

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1            2.0310

โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 1 ทัง้ในและต่ำงประเทศ

           2.0310

กิจกรรม : ส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 1 ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ

           2.0310

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว  ร้อยละ 10

ห่วงโซ่คุณค่ำ : ปลำยน้ ำ - กำรตลำด           12.7670

กลุ่มกิจกรรม : ประชำสัมพนัธ์กำรท่องเทีย่ว           12.7670

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           12.7670

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1           12.7670

โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 1 ทัง้ในและต่ำงประเทศ

          12.7670

กิจกรรม : ส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 1 ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ

          12.7670

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว  ร้อยละ 10



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัด

ภำคเหนือตอนบน 1

        105.4219

ห่วงโซ่คุณค่ำ : ต้นน้ ำ - พฒันำแหล่งท่องเทีย่ว         100.0000

กลุ่มกิจกรรม : พฒันำแหล่งท่องเทีย่ว         100.0000

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด         100.0000

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1         100.0000

โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่ว

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

        100.0000

กิจกรรม : พฒันำและปรับปรุงเส้นทำงเพื่อกำรท่องเทีย่ว         100.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : พฒันำและปรับปรุงเส้นทำงเพื่อกำรท่องเทีย่ว  สำยทำง 2

ห่วงโซ่คุณค่ำ : กลำงน้ ำ - กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและนวัตกรรม            1.0650

กลุ่มกิจกรรม : พฒันำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่ว            1.0650

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            1.0650

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1            1.0650

โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่ว

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

           1.0650

กิจกรรม : เสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่ว

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

           1.0650

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว  ร้อยละ 10

ห่วงโซ่คุณค่ำ : ปลำยน้ ำ - กำรตลำด            4.3569

กลุ่มกิจกรรม : ประชำสัมพนัธ์กำรท่องเทีย่ว            4.3569

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            4.3569

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1            4.3569

โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่ว

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

           4.3569

กิจกรรม : เสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่ว

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

           4.3569

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว  ร้อยละ 10

ตัวชีวั้ด : เมืองศูนย์กลำงของจังหวัดทีไ่ด้รับกำรพฒันำเป็นเมืองน่ำอยู่มำกขึน้อย่ำงน้อย

จังหวัดละ 1 เมือง

        742.4100

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.5 กำรพฒันำด้ำนสังคม         349.1841

ตัวชีวั้ด : รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP เพิ่มขึน้ ร้อยละ 15            6.0075

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            6.0075

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            6.0075

หน่วยงำน : จังหวัดล ำพนู            6.0075

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            6.0075



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำหัตถนวัตกรรมสร้ำงสรรค์เพื่อเตรียมควำม

พร้อมสู่สำกล

           6.0075

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้ำงสรรค์ได้รับกำร

พฒันำสู่ตลำดรูปแบบใหม่

 ผลิตภัณฑ์ 25

ตัวชีวั้ด : ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพอย่ำงทัว่ถึง สถำนบริกำรสุขภำพทีม่ีคุณภำพ

มำตรฐำนตำมทีก่ ำหนด ร้อยละ 50

           9.4437

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            9.4437

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            9.4437

หน่วยงำน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน            6.2036

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            6.2036

กิจกรรม : พฒันำระบบบริกำรสำธำรณสุขให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง

ได้อย่ำงทัว่ถึงและมีคุณภำพมำตรฐำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           2.2100

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ประชำชนมีควำมพงึพอใจต่อระบบบริกำรสำธำรณสุข  ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : สถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ ผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน

 ร้อยละ 100

กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผูด้้อยโอกำส ผูพ้กิำร ผูสู้งอำยุ และผูใ้ช้แรงงำน

ให้ได้รับบริกำรภำครัฐอย่ำงทัว่ถึง

           3.9936

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนผูด้้อยโอกำส ผูพ้กิำร ผูสู้งอำยุ ได้รับบริกำร

เพิ่มข้ึน

 ร้อยละ 5

หน่วยงำน : จังหวัดล ำปำง            3.2401

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            3.2401

กิจกรรม : พฒันำทักษะกำรด ำรงชีวิตและสร้ำงควำมม่ันคงในชีวิต

ประชำกรกลุ่มวัยสูงอำยุและผูด้้อยโอกำส

           3.2401

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละต ำบลจัดกำรสุขภำพเป้ำหมำยส ำหรับผูมี้ภำวะ

พึ่งพงิต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงต่อเน่ืองระยะยำวผ่ำนเกณฑ์

 ร้อยละ 51

ตัวชีวั้ด : รักษำอัตลักษณ์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของเมือง           28.3000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           28.3000

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           28.3000

หน่วยงำน : จังหวัดเชียงใหม่           28.3000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           28.3000

กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำล้ำนนำกลุ่มชำติพนัธ์สู่สำกล

พื้นทีท่่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก

           6.3000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5

กิจกรรม : เชียงใหม่สู่สังคมผูสู้งอำยุอย่ำงมีคุณภำพ            2.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนผูสู้งอำยุทีไ่ด้รับกำรพฒันำ  คน 2,000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนผูท้ีก่ ำลังจะเข้ำสู่วัยผูสู้งอำยุทีไ่ด้รับกำรพฒันำ  คน 300

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนครอบครัวทีมี่ส่วนร่วมในโครงกำร  ครอบครัว 1,000



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนชุมชนทีมี่ควำมตระหนักในกำรดูแล

และกำรเข้ำสู่สังคมผูสู้งอำยุ

 ชุมชน 50

กิจกรรม : ขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

จังหวัดเชียงใหม่

          20.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละของกำรเพิ่มข้ึนของรำยได้ของประชำชน 

และกำรลดลงของหน้ีสินของประชำชนในพื้นทีน่ ำร่องและพื้นทีข่ยำยผล

 ร้อยละ 80

ตัวชีวั้ด : กำรพฒันำคุณภำพชีวิตของประชำชนเพิ่มขึน้         241.2609

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม         241.2609

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด         241.2609

หน่วยงำน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน           79.9133

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           79.9133

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภำพผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัยจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

          21.0562

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับควำมรูด้้ำนกำรตลำดสินค้ำ

เกษตร

 รำย 300

กิจกรรม : พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน           47.9522

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนครัวเรือนยำกจนทีมี่รำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

จปฐ. ลดลง

 ร้อยละ 50

กิจกรรม : ขยำยผลโครงกำรพระรำชด ำริและโครงกำรหลวง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          10.9049

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนทีเ่พิ่มข้ึนของชุมชน/หมู่บ้ำน สถำนศึกษำ 

ทีไ่ด้รับกำรขยำยผลกำรเรียนรูต้ำมแนวพระรำชด ำริ

 หมู่บ้ำน/ชุมชน 7

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ลดกำรบุกรุกกำรใชัพื้นทีป่่ำเพื่อกำรเกษตร  หมู่บ้ำน/ชุมชน 7

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนทีเ่พิ่มข้ึนของรำยได้ต่อครัวเรือนของชุมชน

จำกเดิม

 ร้อยละ 5

หน่วยงำน : จังหวัดล ำปำง           62.7286

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           62.7286

กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตของประชำชนจังหวัดล ำปำง

ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย

          16.5849

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในเรือ่งของกำร

เสริมทักษะชีวิตในกำรจัดกำรกับปัญหำและระวังภัยสังคม

 ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : หมู่บ้ำนเป้ำหมำย 272 หมู่บ้ำน มีกำรขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำชนบทเชิงพื้นทีป่ระยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ

และกำรด ำเนินงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

 ร้อยละ 10

กิจกรรม : พฒันำและปรับปรุงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนเพื่อบริกำร

ประชำชนอย่ำงทัว่ถึงและมีมำตรฐำน

          46.1437



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : รำษฎรมีน้ ำประปำทีมี่คุณภำพอย่ำงเพยีงพอ  ร้อยละ 80

หน่วยงำน : จังหวัดล ำพนู           98.6190

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           98.6190

กิจกรรม : ปรับปรุงและพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิต

ของประชำชนจังหวัดล ำพนู

          98.6190

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เส้นทำงกำรคมนำคมภำยในชุมชน/หมู่บ้ำน ได้รับกำร

พฒันำปรับปรุงเพิ่มข้ึน

 เส้นทำง 40

ตัวชีวั้ด : กำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ร้อยละ 70            6.9578

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            6.9578

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            6.9578

หน่วยงำน : จังหวัดล ำปำง            6.9578

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            6.9578

กิจกรรม : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมม่ันคงของจังหวัดล ำปำง            6.9578

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : หมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำยมีกำรรวมกลุ่มสมำชิกเป็น

กลไกประชำรัฐ ขับเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์ ประชำสัมพนัธ์ในรูปแบบต่ำงๆ

 หมู่บ้ำน 1,038

ตัวชีวั้ด : กำรสร้ำงควำมปรองดองในพื้นที ่ร้อยละ 60           19.2142

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           19.2142

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           19.2142

หน่วยงำน : จังหวัดเชียงใหม่            5.0956

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            5.0956

กิจกรรม : บูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพื้นทีช่ำยแดนและเสริมสร้ำง

ควำมสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับท้องถิ่น

           5.0956

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์

กำรพฒันำเพื่อเสริมควำมม่ันคงของชำติ

 ระดับ 5

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์

กำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ

 ระดับ 5

หน่วยงำน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน            6.3000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            6.3000

กิจกรรม : ปกป้องสถำบันและกำรปรองดองสมำนฉันท์            6.3000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จัดกิจกรรมเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์

และสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์

 ครัง้ 7

หน่วยงำน : จังหวัดล ำพนู            7.8186

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            7.8186

กิจกรรม : พฒันำสังคมและควำมม่ันคงของจังหวัดล ำพนู            7.8186

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนชุมชนมีระบบกำรดูแลผูสู้งอำยุ

และคนพกิำร เพิ่มข้ึน

 แห่ง 9



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เด็กและเยำวชนได้รับโอกำสทำงสังคม กำรเรียนและ

ส่งเสริมอำชีพ

 ร้อยละ 5

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยของจังหวัดล ำพนูลดลง  ร้อยละ 10

ตัวชีวั้ด : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88

          38.0000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           38.0000

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           38.0000

หน่วยงำน : จังหวัดเชียงใหม่           10.0000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           10.0000

กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร           10.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์

กำรพฒันำจังหวัดแบบบูรณำกำร

 ร้อยละ 88

หน่วยงำน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน            9.0000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            9.0000

กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร            9.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์

กำรพฒันำจังหวัดแบบบูรณำกำร

 ร้อยละ 88

หน่วยงำน : จังหวัดล ำปำง           10.0000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม           10.0000

กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร           10.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์

กำรพฒันำจังหวัดแบบบูรณำกำร

 ร้อยละ 88

หน่วยงำน : จังหวัดล ำพนู            9.0000

ผลผลิต : กำรพฒันำด้ำนสังคม            9.0000

กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร            9.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์

กำรพฒันำจังหวัดแบบบูรณำกำร

 ร้อยละ 88

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.6 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม

        244.6164

ตัวชีวั้ด : คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77           69.0887

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           69.0887

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           69.0887

หน่วยงำน : จังหวัดเชียงใหม่           69.0887

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           69.0887

กิจกรรม : จัดหำและพฒันำแหล่งน้ ำ           69.0887

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนแหล่งน้ ำทีไ่ด้รับกำรพฒันำ  แห่ง 31



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวชีวั้ด : จ ำนวนวันทีป่ริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็ก เฉล่ียรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

ร้อยละ 98 ของจ ำนวนวัน

          19.5480

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           19.5480

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           19.5480

หน่วยงำน : จังหวัดเชียงใหม่            8.6031

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม            8.6031

กิจกรรม : ควบคุมและแก้ไขปัญหำมลพษิทำงอำกำศ            8.6031

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จุด Hotspot และพื้นทีก่ำรเผำในทีโ่ล่งของจังหวัด

เชียงใหม่ลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำ

 ร้อยละ 20

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนวันทีป่ริมำณฝุน่ละอองขนำดเล็ก เฉล่ียรำยวัน

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

 ร้อยละ

ของจ ำนวนวัน

98

หน่วยงำน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน           10.9449

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           10.9449

กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำและมลภำวะโดยกำร

มีส่วนร่วมของประชำชน

          10.9449

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนวันทีป่ริมำณฝุน่ละอองขนำดเล็ก เฉล่ียรำยวัน

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

 ร้อยละ

ของจ ำนวนวัน

98

ตัวชีวั้ด : พื้นทีป่่ำไม้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.01           55.9679

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           55.9679

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           55.9679

หน่วยงำน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน           38.2994

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           38.2994

กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

          38.2994

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนพื้นทีป่่ำสงวนแห่งชำติถูกบุกรุกน้อยลง  ร้อยละ 30

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนเยำวชนทีผ่่ำนกำรอบรม  รำย 350

หน่วยงำน : จังหวัดล ำปำง           17.6685

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           17.6685

กิจกรรม : ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟแูละพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อควำมสมดุลของระบบนิเวศในจังหวัดล ำปำง

          17.6685

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ชุมชน/หมู่บ้ำน ได้รับประโยชน์จำกกำรฟื้นฟปู่ำชุมชน  แห่ง 40



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

ตัวชีวั้ด : ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรำยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง 

ร้อยละ 15

          30.8664

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           30.8664

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           30.8664

หน่วยงำน : จังหวัดเชียงใหม่            1.0000

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม            1.0000

กิจกรรม : จัดกำรขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีและกำรอนุรักษ์พลังงำน            1.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เกิดชุมชนต้นแบบน ำร่องด้ำนกำรจัดกำรขยะและ

ของเสีย

 ชุมชน 20

หน่วยงำน : จังหวัดล ำปำง           29.8664

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           29.8664

กิจกรรม : แก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อมในจังหวัดล ำปำงเชิงบูรณำกำร           29.8664

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ฝำยกึ่งถำวร  ฝำย 30

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ฝำยแบบผสมผสำน  ฝำย 500

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ชุมชนทีมี่กำรส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอย 

ตำมหลัก 3Rs

 แห่ง 300

ตัวชีวั้ด : พื้นทีเ่ส่ียงภัยจำกธรรมชำติได้รับกำรป้องกันควำมเสียหำย ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 60

          69.1454

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           69.1454

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           69.1454

หน่วยงำน : จังหวัดล ำพนู           69.1454

ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม           69.1454

กิจกรรม : ขับเคล่ือนขยำยผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง จังหวัดล ำพนู

           8.2848

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เกษตรกรมีกำรปรับเปล่ียนแนวคิด น้อมน ำเศรษฐกิจ

พอเพยีงมำเป็นเเนวทำงในกำรด ำรงชีวิต และประกอบอำชีพ

 ร้อยละ 80

กิจกรรม : อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

จังหวัดล ำพนู

           7.3483

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ทรัพยำกรดิน น้ ำ ป่ำ ในพื้นทีเ่ป้ำหมำย ได้รับกำรดูแล

และฟื้นฟไูม่น้อยกว่ำ

 ไร่ 1,000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : เครือข่ำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เพิ่มข้ึน  เครือข่ำย 20

กิจกรรม : บริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อป้องกันและบรรเทำภัยแล้งและอุทกภัย 

และเพื่อกำรเกษตรจังหวัดล ำพนู

          53.5123

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : แหล่งน้ ำได้รับกำรฟื้นฟแูละพฒันำเพื่อรองรับกำรกัก

เก็บน้ ำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรกระจำยน้ ำ

 แห่ง 26



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.7 พฒันำด้ำนสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิต 

และส่ิงแวดล้อม

        148.6095

ตัวชีวั้ด : ด้ำนสังคมได้รับกำรปรับปรุงพฒันำ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึน้ 

ร้อยละ 1

        148.6095

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำภำคเหนือ           37.9895

ห่วงโซ่คุณค่ำ : ปลำยน้ ำ - ยกระดับคุณภำพชีวิต           37.9895

กลุ่มกิจกรรม : กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเพื่อยกระดับ

คุณภำพชีวิต

          37.9895

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           37.9895

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1           37.9895

โครงกำร : โครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำภำคเหนือ           37.9895

กิจกรรม : แก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำภำคเหนือตอนบน           37.9895

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนวันทีมี่ค่ำคุณภำพอำกำศเกินกว่ำเกณฑ์

มำตรฐำนก ำหนด

 วัน 10

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุม้ค่ำ

          90.1200

ห่วงโซ่คุณค่ำ : ต้นน้ ำ - พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสังคม           90.1200

กลุ่มกิจกรรม : พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสังคมและอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟู

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

          90.1200

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           90.1200

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1           90.1200

โครงกำร : โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ

          90.1200

กิจกรรม : เพิ่มปริมำณน้ ำ สร้ำงควำมชุ่มช้ืน กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 1

          73.1200

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภค บริโภค 

เพิ่มข้ึน

 ฝำย 1,500

กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟแูละส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ

          17.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จ ำนวนหมู่บ้ำนทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ

 หมู่บ้ำน 8

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย           15.5000

ห่วงโซ่คุณค่ำ : ปลำยน้ ำ - ยกระดับคุณภำพชีวิต           15.5000

กลุ่มกิจกรรม : กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเพื่อยกระดับ

คุณภำพชีวิต

          15.5000

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           15.5000

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1           15.5000



 หน่วยนับ ปริมำณ

หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตัวชีวั้ด -ผลผลิต/กลุ่มโครงกำร

 - ห่วงโซ่คุณค่ำ - กลุ่มกิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย งบประมำณ

รวม

โครงกำร : โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย           15.5000

กิจกรรม : บริหำรจัดกำรขยะเชิงรุก           15.5000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละของชุมชนทีไ่ม่มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำง

ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรลดลง

 ร้อยละ 30

กลุ่มโครงกำร : โครงกำรบริหำรจัดกำร            5.0000

ห่วงโซ่คุณค่ำ : กลำงน้ ำ - พฒันำคนและบริหำรจัดกำร            5.0000

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสริมพฒันำองค์ควำมรูแ้ละกำรบริหำรจัดกำร            5.0000

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            5.0000

หน่วยงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1            5.0000

โครงกำร : โครงกำรบริหำรจัดกำร            5.0000

กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร            5.0000

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์

กำรพฒันำกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร

 ร้อยละ 88



บำท

(1) วัตถุประสงค์

 - พัฒนำกำรท่องเทีย่ว สินค้ำบรกิำรและผลิตภัณฑ์ทีส่ ำคัญของจงัหวัดล ำพูน              19.7430

1.4 จังหวัดล ำพูน              25.4556

 - เพิม่ประสิทธภิำพและยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรจงัหวัดล ำพูน               5.7126

- เสรมิสรำ้งศักยภำพจงัหวัดล ำปำงให้เป็นศูนย์กลำงโลจสิติกส์ของภำคเหนือตอนบน 1               2.0000

- พัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเกษตร              51.4821

- ส่งเสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพือ่สรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน              10.1940

- ส่งเสรมิและพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัยได้มำตรฐำนแบบครบวงจรของจงัหวัดล ำปำง               5.1790

- ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วจงัหวัดล ำปำงเชิงสรำ้งสรรค์แบบบูรณำกำร              46.1590

- พัฒนำและส่งเสรมิสินค้ำเซรำมิกและหัตถอุตสำหกรรมจงัหวัดล ำปำง              11.9999

 - ส่งเสรมิยกระดับสินค้ำผลิตภัณฑ์จงัหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มำตรฐำนและพัฒนำผูป้ระกอบกำร               7.3000

1.3 จังหวัดล ำปำง            127.0140

 - ส่งเสรมิประชำสัมพันธภ์ำพลักษณ์กำรท่องเทีย่วจงัหวัดแม่ฮ่องสอน               1.0000

 - พัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนจดุผ่อนปรนกำรค้ำชำยแดน              24.8000

 - ส่งเสรมิยกระดับพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสำหกิจชุมชนจงัหวัดแม่ฮ่องสอน               1.9500

 - อนุรกัษ์ ฟืน้ฟูวัฒนธรรมชำติพันธุ ์เพือ่กำรท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรรมจงัหวัดแม่ฮ่องสอน               6.2200

 - พัฒนำบุคลำกรทำงกำรท่องเทีย่วจงัหวัดแม่ฮ่องสอน               1.0000

 - ส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่สุขภำพและกำรท่องเทีย่วจงัหวัดแม่ฮ่องสอน               3.5000

 - พัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเทีย่ว              19.8174

 - พัฒนำแหล่งท่องเทีย่วและกิจกรรมส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว              36.5873

 - ส่งเสรมิและเช่ือมโยงกำรประชำสัมพันธแ์ละกำรตลำดทำงกำรท่องเทีย่วและบรกิำรสุขภำพ               7.1000

1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน            102.1747

 - ส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพโครงสรำ้งพืน้ฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตและกำรประกอบธรุกิจ              70.1940

 - ส่งเสรมิและพัฒนำกำรเช่ือมโยงกำรผลิตและกำรประกอบธรุกิจสู่ระดับสำกล              11.0000

 - ส่งเสรมิและพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรยกระดับกำรผลิตและกำรประกอบธรุกิจ               6.5660

 - พัฒนำศักยภำพโครงสรำ้งพืน้ฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเทีย่ว และบรกิำรสุขภำพ            117.8488

 - ส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพเกษตรกร และผูป้ระกอบกำรในกำรประกอบธรุกิจ              32.2713

 - ส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพของกิจกรรมกำรท่องเทีย่วในชุมชนและท้องถิน่              16.4029

1.1 จังหวัดเชยีงใหม่            269.0055

 - ส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว และบรกิำรสุขภำพ               7.6225

รวมทัง้ส้ิน 523.6498            

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            523.6498

เพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือนและเสรมิสรา้งศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจงัหวัด

(2) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม

หน่วย : ล้ำนบำท

5. รำยละเอียดงบประมำณ จ ำแนกตำมผลผลิต

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.1 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

ผลผลิตที ่1 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 523,649,800

หน่วยงำน / กิจกรรม งบประมำณ



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

7,622,500 บาท

1. งบด าเนนิงาน 7,622,500              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,622,500              บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 24,000                 บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 150,000                บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 5,295,900              บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,770,300              บาท

(5) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,000                   บาท

(6) วัสดุส านักงาน 93,800                 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝกึ 279,500                บาท

32,271,300 บาท

1. งบด าเนนิงาน 32,271,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 32,271,300            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 162,000                บาท

(2) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 20,000                 บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 196,800                บาท

(4) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 86,800                 บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 535,500                บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 30,322,500             บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 418,400                บาท

(8) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 71,500                 บาท

(9) วัสดุส านักงาน 103,800                บาท

(10) วัสดุการเกษตร 200,000                บาท

(11) วัสดุสนามและการฝกึ 69,000                 บาท

(12) วัสดุคอมพวิเตอร์ 85,000                 บาท

16,402,900 บาท

1. งบด าเนนิงาน 16,402,900            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,402,900            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 273,000                บาท

(2) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 48,000                 บาท

เปา้หมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคนา่อยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขัน 

ตวัชี้วัดเปา้หมาย : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 2

แนวทางการด าเนนิงานที ่1.1.1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : อัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดเ้ฉล่ียของครวัเรอืนในจังหวัดเพิ่มขึ้น

ผลผลิต : การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบคุลากรและผูป้ระกอบการดา้นการทอ่งเทีย่ว และบรกิารสุขภาพ

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพเกษตรกร และผูป้ระกอบการในการประกอบธุรกิจ

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพของกิจกรรมการทอ่งเทีย่วในชุมชนและทอ้งถ่ิน



(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 1,576,000              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 14,241,000             บาท

(5) วัสดุส านักงาน 264,900                บาท

6,566,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 6,166,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,166,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 5,000                   บาท

(2) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 24,600                 บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 29,200                 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 6,000,000              บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 50,000                 บาท

(6) วัสดุส านักงาน 41,600                 บาท

(7) วัสดุคอมพวิเตอร์ 15,600                 บาท

2. งบลงทนุ 400,000                บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 400,000                บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 400,000                บาท

2.1.1.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสรา้งประกอบ 400,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสรา้งประกอบทีมี่ราคาตอ่หน่วย

    ต่ ากว่า 10 ล้านบาท  รวม 4 รายการ ( รวม 4 หน่วย) 400,000                บาท

117,848,800 บาท

1. งบลงทนุ 117,848,800           บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 117,848,800           บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 117,848,800           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 66,040,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 66,040,100             บาท

  รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุส่ิงก่อสรา้งอ่ืน 7,188,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุส่ิงก่อสรา้งอ่ืนทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 7,188,700              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 43,635,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 43,635,000             บาท

  รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 985,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 985,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดบัการผลิตและการประกอบธุรกิจ

กิจกรรม : พัฒนาศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว และบรกิารสุขภาพ



70,194,000 บาท

1. งบลงทนุ 70,194,000            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 70,194,000            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 70,194,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 42,787,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 42,787,700             บาท

  รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 27,406,300             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 27,406,300             บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

11,000,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 11,000,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,000,000            บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบรกิาร 11,000,000             บาท

7,100,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 7,100,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,100,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 28,800                 บาท

(2) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 24,000                 บาท

(3) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 90,000                 บาท

(4) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 18,000                 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 6,446,000              บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิีการ 330,000                บาท

(7) วัสดุส านักงาน 163,200                บาท

จังหวัดแมฮ่่องสอน

กิจกรรม : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 19,817,400            บาท

1. งบลงทนุ 19,817,400            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 19,817,400            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 19,817,400            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 19,596,400             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 19,596,400             บาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 221,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 221,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดบัสากล

กิจกรรม : ส่งเสรมิและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการทอ่งเทีย่วและบรกิารสุขภาพ

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในการผลิตและการประกอบ

ธุรกิจ



กิจกรรม : พัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและกิจกรรมส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว 36,587,300            บาท

1. งบด าเนนิงาน 18,805,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,805,300            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 28,800                 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 18,675,500             บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 21,000                 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 80,000                 บาท

2. งบลงทนุ 17,782,000            บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 17,782,000            บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 17,782,000            บาท

2.1.1.1 ค่าปรบัปรงุส่ิงก่อสรา้งอ่ืน 1,098,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุส่ิงก่อสรา้งอ่ืนทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,098,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 16,684,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 16,684,000             บาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

กิจกรรม : พัฒนาบคุลากรทางการทอ่งเทีย่วจังหวัดแมฮ่่องสอน 1,000,000              บาท

1. งบด าเนนิงาน 1,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000              บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,000,000              บาท

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเพื่อสุขภาพและการทอ่งเทีย่วจังหวัดแมฮ่่องสอน 3,500,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 3,500,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,500,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 345,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 150,000                บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,024,000              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,491,000              บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 239,000                บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 15,000                 บาท

(7) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 142,000                บาท

(8) วัสดุส านักงาน 28,000                 บาท

(9) วัสดุเวชภัณฑ์ 42,000                 บาท

(10) วัสดุคอมพวิเตอร์ 24,000                 บาท

กิจกรรม : ส่งเสรมิยกระดบัพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแมฮ่่องสอน 1,950,000 บำท

1. งบด าเนนิงาน 1,950,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,950,000              บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,950,000              บาท



กิจกรรม : อนรุกัษ ์ฟื้นฟู วัฒนธรรมชาตพิันธุ์ เพื่อการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรรมจังหวัดแมฮ่่องสอน 6,220,000 บำท

1. งบด าเนนิงาน 6,220,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,220,000              บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 5,800,000              บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 420,000                บาท

กิจกรรม : ส่งเสรมิประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การทอ่งเทีย่วจังหวัดแมฮ่่องสอน 1,000,000 บำท

1. งบด าเนนิงาน 1,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 200,000                บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 800,000                บาท

กิจกรรม : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานจุดผอ่นปรนการคา้ชายแดน 24,800,000 บำท

1. งบลงทนุ 24,800,000            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 24,800,000            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 24,800,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 19,800,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 19,800,000             บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 5,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 5,000,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กิจกรรม : ส่งเสรมิยกระดบัสินคา้ผลิตภณัฑ์จังหวัดแมฮ่่องสอนให้ไดม้าตรฐานและพัฒนาผูป้ระกอบการ 7,300,000              บาท

1. งบด าเนนิงาน 7,300,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,300,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 36,000                 บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 5,500                   บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 71,000                 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 7,056,500              บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 131,000                บาท

46,159,000            บาท

1. งบด าเนนิงาน 26,950,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,950,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 503,200                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 29,000                 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 21,995,000             บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 3,607,500              บาท

(6) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 84,000                 บาท

(7) วัสดุส านักงาน 123,000                บาท

จังหวัดล าปาง

กิจกรรม : ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วจังหวัดล าปางเชิงสรา้งสรรคแ์บบบรูณาการ



(8) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 83,300                 บาท

(9) วัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000                 บาท

(10) วัสดุการเกษตร 450,000                บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000                 บาท

(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000                 บาท

2. งบลงทนุ 19,209,000            บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 19,209,000            บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 19,209,000            บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,109,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 2,109,000              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 11,300,000             บาท

(1) ปรบัปรงุผวิจราจรถนนเส้นกาดกองตา้ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

    1 แหง่ 11,300,000             บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 5,800,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 5,800,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสรมิสินคา้เซรามกิและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 11,999,900            บาท

1. งบด าเนนิงาน 6,999,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,999,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 21,600                 บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 165,500                บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 3,221,500              บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 317,500                บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 53,500                 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภัุณฑ์ 1,500,000              บาท

(7) วัสดุส านักงาน 1,400,300              บาท

(8) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000                 บาท

(9) วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000                 บาท

(10) วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 300,000                บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 5,000,000              บาท

1) ค่าจ้างทีป่รกึษาด าเนินกิจกรรมใหก้ารสนับสนุนงานวิจัยและพฒันาองค์ความรู้

 ฐานข้อมูลด้านเน้ือดินและเคลือบ ปรบัปรงุหอ้งปฏิบตักิารด้านงานเคลือบและ

 พฒันาเทคโนโลยีเพือ่ส่งเสรมิการส่งออก 5,000,000              บาท



กิจกรรม : ส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 10,194,000            บาท

1. งบด าเนนิงาน 10,194,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,194,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 42,000                 บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 25,600                 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 8,559,200              บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 340,200                บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 232,400                บาท

(6) วัสดุส านักงาน 850,000                บาท

(7) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000                 บาท

(8) วัสดุคอมพวิเตอร์ 72,400                 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 42,200                 บาท

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาสินคา้เกษตรปลอดภยัไดม้าตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดล าปาง 5,179,000              บาท

1. งบด าเนนิงาน 2,894,700              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,894,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 361,200                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 20,000                 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 852,200                บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,026,500              บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 184,800                บาท

(6) วัสดุส านักงาน 195,000                บาท

(7) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 125,000                บาท

(8) วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000                 บาท

(9) วัสดุการเกษตร 120,000                บาท

2. งบลงทนุ 2,284,300              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 2,284,300              บาท

2.1.1 คา่ครภุณัฑ์ 1,980,000              บาท

2.1.1.1 ครภัุณฑ์การเกษตร 1,980,000              บาท

(1) ครภัุณฑ์การเกษตรทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 280,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่องผสมอาหารครบส่วน แบบแนวตัง้ชนิดตดิทา้ยรถแทรกเตอร ์1 เครื่อง 1,700,000              บาท

2.1.2 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 304,300                บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสรา้งประกอบ 250,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสรา้งประกอบทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า  

   10 ล้านบาท   รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 250,000                บาท



2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 54,300                 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 54,300                 บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กิจกรรม : เสรมิสรา้งศกัยภาพจังหวัดล าปางให้เปน็ศนูย์กลางโลจิสตกิส์ของภาคเหนอืตอนบน 2,000,000              บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 2,000,000              บาท

1) ค่าจ้างทีป่รกึษาศึกษาและวิเคราะหศั์กยภาพสินค้าน าเข้าและส่งออก ตลอดจน

ส่ิงจูงใจเพือ่สนับสนุนการลงทนุในการพฒันาศูนย์กลางเช่ือมโยงด้านโลจิสตกิส์

และคมนาคมทางบก ตามระเบยีงเศรษฐกิจเหนือใตแ้ละระเบยีงเศรษฐกิจ

ตะวันออกตะวันตก 2,000,000              บาท

กิจกรรม : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการเกษตร 51,482,100            บาท

1. งบลงทนุ 51,482,100            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 51,482,100            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 51,482,100            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,588,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,588,600              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 29,868,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 29,868,500             บาท

  รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,151,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 18,151,000             บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 1,874,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,874,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,712,600              บาท

1. งบด าเนนิงาน 5,712,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,712,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 412,000                บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 143,000                บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 4,551,800              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 245,000                บาท

(5) วัสดุการเกษตร 360,800                บาท

19,743,000            บาท

1. งบด าเนนิงาน 10,220,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,220,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 76,800                 บาท

จังหวัดล าพูน 

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : พัฒนาการทอ่งเทีย่ว สินคา้บรกิารและผลิตภณัฑ์ทีส่ าคญัของจังหวัดล าพูน



(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 662,000                บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 423,200                บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 9,058,000              บาท

2. งบลงทนุ 9,523,000              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 9,523,000              บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 9,523,000              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงก่อสรา้งประกอบ 1,693,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงก่อสรา้งประกอบทีมี่ราคาตอ่หน่วย

    ต่ ากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,693,000              บาท

2.1.1.2 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 5,324,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 5,324,000              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 2,506,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 2,506,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)



บำท

บำท

-               25.3000       -             -           -              

                -          25.3000              -               -                 -   

                -          25.3000              -               -                 -   

                -          25.3000              -               -                 -   

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1             25.3000

 - ส่งเสริมกำรตลำดกำรจัดแสดงสินค้ำทีมี่

ศักยภำพเพื่อส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนของ

กลุ่มจังหวัด(Lanna expo)

            25.3000

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้ส้ิน 25.3000            

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด             25.3000

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ล้ำนบำท

2) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดี่และขยายโอกาสในการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์สินค้า/บริการ อัตลักษณ์ล้านนา และศักยภาพอ่ืนๆ 

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร

จังหวัดเชียงใหม่

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 25,300,000

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

รำยละเอียดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร

1) เพื่อเช่ือมโยงช่องทางการตลาดและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผูป้ระกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.2 เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน

กลุ่มโครงกำรที ่1 โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรจัดแสดงสินค้ำทีม่ีศักยภำพเพื่อส่งเสริมกำรค้ำ 

กำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo)

25,300,000

(1) วัตถุประสงค์



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

25,300,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 25,300,000       บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,300,000       บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 25,300,000       บาท

เปา้หมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคนา่อยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขัน 

ตวัชี้วัดเปา้หมาย : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 2

แนวทางการด าเนนิงานที ่1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคอุตสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : มลูคา่การคา้และการลงทนุเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 2

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการตลาด การจัดแสดงสินคา้ทีม่ศีกัยภาพเพื่อส่งเสรมิการคา้ การลงทนุของกลุ่มจังหวัด 

(Lanna Expo) 

ห่วงโซ่คณุคา่ : ปลายน้ า - การจัดจ าหนา่ยและการตลาด 

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิตลาดการคา้ การลงทนุ 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : ส่งเสรมิการตลาดการจัดแสดงสินคา้ทีม่ศีกัยภาพเพื่อส่งเสรมิการคา้การลงทนุของกลุ่มจังหวัด

(Lanna expo)



บำท

บำท

-               135.3788      -             -           -              

                -         135.3788              -               -                 -   

                -         135.3788              -               -                 -   

                -         135.3788              -               -                 -    - ยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร           135.3788

135.3788           

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด           135.3788

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1           135.3788

รวมทัง้ส้ิน

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 - 

จบโครงกำร

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพนู

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 135,378,800

รำยละเอียดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.3 เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร

กลุ่มโครงกำรที ่1 โครงกำรยกระดับกำรแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร 135,378,800

(1) วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิต การแปรรูป/การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดของสินค้าเกษตรทีมี่ศักยภาพ

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงข้ึน



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

135,378,800 บาท

1. งบด าเนนิงาน 11,205,200       บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,205,200       บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 72,000            บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 80,000            บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 328,800           บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 5,687,400        บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 589,200           บาท

(6) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 2,071,000        บาท

(7) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 243,000           บาท

(8) วัสดุส านักงาน 164,000           บาท

(9) วัสดุการเกษตร 960,000           บาท

(10) วัสดุก่อสรา้ง 113,000           บาท

(11) วัสดุคอมพวิเตอร์ 80,000            บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 360,000           บาท

(13) วัสดุงานบา้นงานครวั 266,800           บาท

(14) วัสดุเวชภัณฑ์ 100,000           บาท

(15) วัสดุอาหาร 90,000            บาท

2. งบลงทนุ 123,373,600      บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 123,373,600      บาท

2.1.1 คา่ครภุณัฑ์ 1,173,600        บาท

2.1.1.1 ครภัุณฑ์งานบา้นงานครวั 505,000           บาท

(1) ครภัุณฑ์งานบา้นงานครวัทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 505,000           บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.2 ครภัุณฑ์การเกษตร 668,600           บาท

(1) ครภัุณฑ์การเกษตรทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 668,600           บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

เปา้หมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคนา่อยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขัน 

ตวัชี้วัดเปา้หมาย : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 2

แนวทางการด าเนนิงานที ่1.1.3 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร 

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : มลูคา่สินคา้เกษตรเพิ่มขึ้น

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร 

ห่วงโซ่คณุคา่ : กลางน้ า - การสรา้งมลูคา่เพิ่ม วิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิการสรา้งมลูคา่เพิ่ม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : ยกระดบัการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร



2.1.2 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 122,200,000      บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสรา้งประกอบ 122,200,000      บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสรา้งประกอบทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 122,200,000      บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอ่ืน 800,000          บาท

1) ค่าจ้างทีป่รกึษาในการศึกษาแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาข้าวกลุ่มจังหวัดเพือ่การส่งออก 800,000           บาท



บำท

บำท

-               14.7980       -             -           -              

                -          14.7980              -               -                 -   

                -          14.7980              -               -                 -   

                -          14.7980              -               -                 -   

จังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 ทัง้ใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1             14.7980

 - ส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่ม             14.7980

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้ส้ิน 14.7980            

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด             14.7980

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 14,798,000

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

รำยละเอียดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.4 เพิ่มศักยภำพภำคกำรท่องเทีย่วและบริกำร

กลุ่มโครงกำรที ่1 โครงกำรส่งเสริมกำรขยำยตลำดท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 

ทัง้ในและต่ำงประเทศ

14,798,000

(1) วัตถุประสงค์

1) เพื่อประชำสัมพนัธ์ขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อมของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 ในกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำง

กำรท่องเทีย่วส ำคัญของภำคเหนือและประเทศไทย

2) เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเทีย่วเชิงรุกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่วกลุ่มเป้าหมาย

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพนู

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

2,031,000              บาท

1. งบด าเนนิงาน 2,031,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,031,000              บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 24,000                 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,199,000              บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 206,000                บาท

(4) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 552,000                บาท

(5) วัสดุส านักงาน 50,000                 บาท

12,767,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 12,767,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 12,767,000            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 24,000                 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 10,212,000             บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 680,000                บาท

(4) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 1,603,800              บาท

(5) วัสดุส านักงาน 247,200                บาท

ห่วงโซ่คณุคา่ : ปลายน้ า - การตลาด 

กลุ่มกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่ว 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : ส่งเสรมิการขยายตลาดทอ่งเทีย่วกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

เปา้หมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคนา่อยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขัน

ตวัชี้วัดเปา้หมาย : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 2

แนวทางการด าเนนิงานที ่1.1.4 เพิ่มศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบรกิาร

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบรกิารเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการขยายตลาดทอ่งเทีย่วกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

ทัง้ในและตา่งประเทศ

ห่วงโซ่คณุคา่ : กลางน้ า - การสรา้งมลูคา่เพิ่มและนวัตกรรม

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1

กิจกรรม : ส่งเสรมิการขยายตลาดทอ่งเทีย่วกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ



บำท

บำท

-               105.4219      -             -           -              

                -         105.4219              -               -                 -   

                -         105.4219              -               -                 -   

                -         100.0000              -               -                 -   

                -           5.4219              -               -                 -    - เสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์           5.4219

ท่องเทีย่ว

ตอนบน 1

กำรท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1        105.4219

 - พฒันำและปรับปรุงเส้นทำงเพื่อกำร        100.0000

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้ส้ิน 105.4219        

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด        105.4219

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ล้ำนบำท

2) เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของบุคลากรด้านการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

3) เพื่อพฒันำโครงสร้ำงและระบบโลจิสติกส์ทำงกำรท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพนู

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 105,421,900

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

1) เพื่อสืบสาน ส่งเสริมความโดดเด่นและความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มโครงกำรที ่2 โครงกำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์กำรท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 1

105,421,900

(1) วัตถุประสงค์



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

100,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 100,000,000      บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 100,000,000      บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 100,000,000      บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 100,000,000      บาท

(1) ปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่รดิ-หว้ยง ูระหว่าง กม.156+600 -

กม.167+000 (เปน็ช่วงๆ) ต าบลปา่โปง่ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง 40,000,000       บาท

(2) ปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนทา่ไคร้-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.166+000-

  กม.185+000 (เปน็ช่วงๆ) ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง 60,000,000       บาท

1,065,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 1,065,000        บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,065,000        บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 15,000            บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 18,000            บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 854,000           บาท

(4) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 108,000           บาท

(5) วัสดุส านักงาน 32,000            บาท

(6) วัสดุคอมพวิเตอร์ 38,000            บาท

4,356,900 บาท

1. งบด าเนนิงาน 4,356,900        บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,356,900        บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 268,800           บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 4,088,100        บาท

 

กลุ่มโครงการ : โครงการเสรมิสรา้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

ห่วงโซ่คณุคา่ : ตน้น้ า - พัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว 

กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : พัฒนาและปรบัปรงุเส้นทางเพื่อการทอ่งเทีย่ว

 

ห่วงโซ่คณุคา่ : กลางน้ า - การสรา้งมลูคา่เพิ่มและนวัตกรรม 

กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : เสรมิสรา้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1

ห่วงโซ่คณุคา่ : ปลายน้ า - การตลาด 

กลุ่มกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่ว 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : เสรมิสรา้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1



บำท

 - ค่ำใช้จำ่ยในกำรบรหิำรงำนจงัหวัดแบบบูรณำกำร               9.0000

 - พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของจงัหวัดล ำพูน               7.8186

 - ปรบัปรงุและพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนจงัหวัดล ำพูน              98.6190

1.4 จังหวัดล ำพูน            121.4451

 - ส่งเสรมิและพัฒนำหัตถนวัตกรรมสรำ้งสรรค์เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มสู่สำกล               6.0075

- พัฒนำทักษะกำรด ำรงชีวิตและสรำ้งควำมม่ันคงในชีวิตประชำกรกลุ่มวัยสูงอำยุและผูด้้อยโอกำส               3.2401

- พัฒนำและปรบัปรงุส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกพืน้ฐำนเพือ่บรกิำรประชำชนอย่ำงทัว่ถึงและมีมำตรฐำน              46.1437

- เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งและควำมม่ันคงของจงัหวัดล ำปำง               6.9578

1.3 จังหวัดล ำปำง              82.9265

- ค่ำใช้จำ่ยในกำรบรหิำรงำนจงัหวัดแบบบูรณำกำร              10.0000

 - พัฒนำระบบบรกิำรสำธำรณสุขให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทัว่ถึงและมีคุณภำพมำตรฐำนจงัหวัดแม่ฮ่องสอน               2.2100

 - ส่งเสรมิให้ผูด้้อยโอกำส ผูพ้ิกำร ผูสู้งอำยุ และผูใ้ช้แรงำนให้ได้รบับรกิำรภำครฐัอย่ำงทัว่ถึง               3.9936

- ส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนจงัหวัดล ำปำงทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย              16.5849

 - ค่ำใช้จำ่ยในกำรบรหิำรงำนจงัหวัดแบบบูรณำกำร               9.0000

 - ขยำยผลโครงกำรพระรำชด ำรแิละโครงกำรหลวงจงัหวัดแม่ฮ่องสอน              10.9049

 - ปกป้องสถำบันและกำรปรองดองสมำนฉันท์               6.3000

 - เพิม่ประสิทธภิำพผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัยจงัหวัดแม่ฮ่องสอน              21.0562

 - พัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพือ่ยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน              47.9522

1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน            101.4169

 - ขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรจิงัหวัดเชียงใหม่              20.0000

 - ค่ำใช้จำ่ยในกำรบรหิำรงำนจงัหวัดแบบบูรณำกำร              10.0000

 - บูรณำกำรสรำ้งควำมม่ันคงในพืน้ทีช่ำยแดนและเสรมิสรำ้งควำมสัมพันธก์ับประเทศเพือ่นบ้ำนในระดับท้องถิน่               5.0956

 - เชียงใหม่สู่สังคมผูสู้งอำยุอย่ำงมีคุณภำพ               2.0000

1.1 จังหวัดเชยีงใหม่              43.3956

 - ส่งเสรมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญำล้ำนนำกลุ่มชำติพันธสู่์สำกลพืน้ทีท่่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก               6.3000

รวมทัง้ส้ิน 349.1841            

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            349.1841

หน่วยงำน / กิจกรรม งบประมำณ

รำยละเอียดงบประมำณ จ ำแนกตำมผลผลิต

ความม่ันคงของชีวิตและสังคม ตลอดจนสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจงัหวัด รวมทัง้เสรมิสรา้งศักยภาพในการให้บรกิารของจงัหวัด

(2) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม

หน่วย : ล้ำนบำท

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.5 กำรพัฒนำด้ำนสังคม

ผลผลิตที ่1 กำรพัฒนำด้ำนสังคม 349,184,100

(1) วัตถุประสงค์

เพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือนและเสรมิสรา้งศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบ ารงุรกัษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

6,007,500              บาท

1. งบด าเนนิงาน 6,007,500              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,007,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 762,500                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 52,500                 บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 330,200                บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,646,700              บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 3,061,600              บาท

(6) วัสดุส านักงาน 10,000                 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 144,000                บาท

ผลผลิต : การพัฒนาดา้นสังคม

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแมฮ่่องสอน

2,210,000              บาท

จังหวัดแมฮ่่องสอน

1. งบด าเนนิงาน 709,900                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 709,900                บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 243,000                บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 388,400                บาท

(3) วัสดุสนามและการฝกึ 78,500                 บาท

2. งบลงทนุ 1,500,100              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,500,100              บาท

2.1.1 คา่ครภุณัฑ์ 1,500,100              บาท

2.1.1.1 ครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 650,100                บาท

(1) ครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 650,100                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)

มาตรฐานตามทีก่ าหนด รอ้ยละ 50

กิจกรรม : พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไดอ้ย่างทัว่ถึงและมคีณุภาพมาตรฐาน

เปา้หมาย : พื้นทีภ่มูภิาคนา่อยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขัน 

ตวัชี้วัดเปา้หมาย : เมอืงศนูย์กลางของจังหวัดทีไ่ดร้บัการพัฒนาเปน็เมอืงนา่อยู่มากขึ้นอย่างนอ้ย

จังหวัดละ 1 เมอืง 

แนวทางการด าเนนิงานที ่1.1.5 การพัฒนาดา้นสังคม 

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : รายไดจ้ากการจ าหนา่ยสินคา้ OTOP เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 15 

ผลผลิต : การพัฒนาดา้นสังคม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดล าพูน 

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อเตรยีมความพรอ้มสู่สากล

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : ประชาชนไดร้บับรกิารสุขภาพอย่างทัว่ถึง สถานบรกิารสุขภาพทีม่คีณุภาพ



2.1.1.2 ครภัุณฑ์การแพทย์ 200,000                บาท

(1) ครภัุณฑ์การแพทย์ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 200,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.3 ครภัุณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 650,000                บาท

(1) ครภัุณฑ์ไฟฟา้และวิทยุทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 650,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

กิจกรรม : ส่งเสรมิให้ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ และผูใ้ช้แรงงานให้ไดร้บับรกิารภาครฐัอย่างทัว่ถึง 3,993,600 บาท

1. งบด าเนนิงาน 3,993,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,993,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 437,000                บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,365,600              บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,102,000              บาท

(4) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 949,000                บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 12,000                 บาท

(6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 38,000                 บาท

(7) วัสดุส านักงาน 10,000                 บาท

(8) วัสดุการศึกษา 80,000                 บาท

3,240,100              บาท

1. งบด าเนนิงาน 3,240,100              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,240,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 222,000                บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 118,000                บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,761,300              บาท

(4) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 310,600                บาท

(5) วัสดุส านักงาน 420,700                บาท

(6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 147,500                บาท

(7) วัสดุก่อสรา้ง 260,000                บาท

6,300,000              บาท

1. งบด าเนนิงาน 6,300,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,300,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 48,000                 บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหร้าชการ 50,000                 บาท

จังหวัดล าปาง

กิจกรรม : พัฒนาทกัษะการด ารงชีวิตและสรา้งความมัน่คงในชีวิตประชากรกลุ่มวัยสูงอายุและผูด้อ้ยโอกาส

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : รกัษาอัตลักษณ์เพื่อสรา้งมลูคา่เพิ่มของเมอืง 

ผลผลิต  : การพัฒนาดา้นสังคม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรม : ส่งเสรมิวัฒนธรรมและภมูปิญัญาล้านนากลุ่มชาตพิันธ์สู่สากลพื้นทีท่อ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม

และเมอืงมรดกโลก



(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 100,000                บาท

(4)  ค่าจ้างเหมาบรกิาร 5,090,000              บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,000,000              บาท

(6) วัสดุส านักงาน 12,000                 บาท

2,000,000              บาท

1. งบด าเนนิงาน 2,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,000,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 258,300                บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 440,000                บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,125,300              บาท

(4) วัสดุส านักงาน 176,400                บาท

20,000,000            บาท

1. งบด าเนนิงาน 20,000,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20,000,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 69,600                 บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 1,219,400              บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 12,060,900             บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 2,590,800              บาท

(5) ค่ารบัรองและพธิีการ 48,000                 บาท

(6) วัสดุส านักงาน 548,300                บาท

(7) วัสดุการเกษตร 3,463,000              บาท

21,056,200 บาท

1. งบด าเนนิงาน 14,473,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,473,700            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 539,200                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 10,000                 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 2,382,200              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,291,500              บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 2,269,700              บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 109,100                บาท

(7) วัสดุก่อสรา้ง 200,000                บาท

(8) วัสดุส านักงาน 91,600                 บาท

(9) วัสดุการเกษตร 6,845,400              บาท

(10) วัสดุงานบา้นงานครวั 735,000                บาท

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น

ผลผลิต : การพัฒนาดา้นสังคม

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแมฮ่่องสอน

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรปลอดภยัจังหวัดแมฮ่่องสอน

กิจกรรม : เชียงใหมสู่่สังคมผูสู้งอายุอย่างมคีณุภาพ

กิจกรรม : ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด ารจัิงหวัดเชียงใหม่



2. งบลงทนุ 6,582,500              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 6,582,500              บาท

2.1.1 คา่ครภุณัฑ์ 2,582,500              บาท

2.1.1.1 ครภัุณฑ์การเกษตร 2,582,500              บาท

(1) ครภัุณฑ์การเกษตรทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2,582,500              บาท

  รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.2 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 4,000,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 4,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 4,000,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

47,952,200 บาท

1. งบลงทนุ 47,952,200            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 47,952,200            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 47,952,200            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 679,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 679,000                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 22,593,000             บาท

(1) ก่อสรา้งเรยีงกล่องเกเบีย้นเพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม บา้นแม่สวด หมู่ที ่1 

    ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แหง่ 22,593,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,312,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 20,312,200             บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 4,368,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 4,368,000              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

กิจกรรม : ขยายผลโครงการพระราชด ารแิละโครงการหลวงจังหวัดแมฮ่่องสอน 10,904,900 บาท

1. งบด าเนนิงาน 10,904,900            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,904,900            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 5,000                   บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 608,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 812,600                บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 2,635,500              บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 31,500                 บาท

(6) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 2,077,000              บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 90,000                 บาท

(8) ค่าเช่าทรพัย์สิน 210,000                บาท

(9) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 410,200                บาท

กิจกรรม : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตประชาชน



(10) วัสดุส านักงาน 205,800                บาท

(11) วัสดุการเกษตร 3,789,100              บาท

(12) วัสดุหนังสือวารสารและต ารา 30,000                 บาท

16,584,900            บาท

1. งบด าเนนิงาน 8,782,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,782,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 646,900                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 1,500,000              บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 2,123,100              บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 2,575,600              บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 213,000                บาท

(6) วัสดุส านักงาน 730,900                บาท

(7) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 46,500                 บาท

(8) วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000                 บาท

(9) วัสดุการเกษตร 300,000                บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 246,200                บาท

(11) วัสดุอาหาร 380,000                บาท

2. งบลงทนุ 7,802,700              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 7,802,700              บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 7,802,700              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,135,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,135,500              บาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 3,621,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 3,621,600              บาท

  รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)

จังหวัดล าปาง 

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทกุกลุ่มและทกุช่วงวัย



2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,839,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 2,839,500              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 206,100                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 206,100                บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

กิจกรรม : พัฒนาและปรบัปรงุส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อบรกิารประชาชนอย่างทัว่ถึงและมมีาตรฐาน 46,143,700            บาท

1. งบลงทนุ 46,143,700            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 46,143,700            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 46,143,700            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 12,606,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 12,606,000             บาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,106,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 19,106,700             บาท

  รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 14,431,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 14,431,000             บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

98,619,000            บาท

1. งบลงทนุ 98,619,000            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 98,619,000            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 98,619,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 1,140,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,140,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 80,320,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 80,320,000             บาท

  รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 17,159,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 17,159,000             บาท

  รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : ปรบัปรงุและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าพูน



6,957,800              บาท

1. งบด าเนนิงาน 6,957,800              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,957,800              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 57,600                 บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 981,000                บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 4,075,000              บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 615,600                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัย์สิน 15,000                 บาท

(6) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 459,000                บาท

(7) วัสดุส านักงาน 375,600                บาท

(8) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 329,000                บาท

(9) วัสดุสนามและการฝกึ 50,000                 บาท

5,095,600              บาท

1. งบด าเนนิงาน 5,095,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,095,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 266,400                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 200,000                บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 1,178,000              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 2,087,500              บาท

(5) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 605,200                บาท

(6) วัสดุส านักงาน 426,000                บาท

(7) วัสดุสนามและการฝกึ 312,500                บาท

(8) วัสดุเวชภัณฑ์ 20,000                 บาท

6,300,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 6,300,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,300,000              บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 6,100,000              บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 140,000                บาท

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : การสรา้งความปรองดองในพื้นที ่รอ้ยละ 60 

ผลผลิต : การพัฒนาดา้นสังคม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรม : บรูณาการสรา้งความมัน่คงในพื้นทีช่ายแดนและเสรมิสรา้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบา้น

ในระดบัทอ้งถ่ิน

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : การปอ้งกันปราบปรมอาชญากรรม รอ้ยละ 70

ผลผลิต : การพัฒนาดา้นสังคม

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดล าปาง

กิจกรรม : เสรมิสรา้งความเข้มแข็งและความมัน่คงของจังหวัดล าปาง

จังหวัดแมฮ่่องสอน

กิจกรรม : ปกปอ้งสถาบนัและการปรองดองสมานฉนัท์



(3) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000                 บาท

7,818,600              บาท

1. งบด าเนนิงาน 7,818,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,818,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 676,800                บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 870,500                บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 3,550,300              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 2,481,000              บาท

(5) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 147,000                บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 93,000                 บาท

10,000,000            บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 10,000,000            บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 10,000,000             บาท

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 9,000,000              บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 9,000,000              บาท

10,000,000            บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 10,000,000            บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 10,000,000             บาท

9,000,000              บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 9,000,000              บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 9,000,000              บาท

จังหวัดแมฮ่่องสอน

กิจกรรม : คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ

จังหวัดล าปาง 

กิจกรรม : คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ

จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : รอ้ยละความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 88 

ผลผลิต  : การพัฒนาดา้นสังคม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรม : คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ

จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : พัฒนาสังคมและความมัน่คงของจังหวัดล าพูน



บำท

จงัหวัดล ำพูน

 - อนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืนจงัหวัดล ำพูน               7.3483

 - บรหิำรจดักำรน้ ำเพือ่ป้องกันและบรรเทำภัยแล้งและอุทกภัย และเพือ่กำรเกษตรจงัหวัดล ำพูน              53.5123

1.4 จังหวัดล ำพูน              69.1454

 - ขับเคล่ือนขยำยผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิภำยใต้หลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง               8.2848

- ส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์ฟืน้ฟูและพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เพือ่ควำมสมดุลของระบบนิเวศในจงัหวัดล ำปำง              17.6685

- แก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อมในจงัหวัดล ำปำงเชิงบูรณำกำร              29.8664

 - ป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำและมลภำวะโดยกำรมีส่วนรว่มของประชำชน              10.9449

1.3 จังหวัดล ำปำง              47.5349

1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน              49.2443

 - อนุรกัษ์ฟืน้ฟูทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดแม่ฮ่องสอน              38.2994

 - จดักำรขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีและกำรอนุรกัษ์พลังงำน               1.0000

 - จดัหำและพัฒนำแหล่งน้ ำ              69.0887

1.1 จังหวัดเชยีงใหม่              78.6918

 - ควบคุมและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ               8.6031

รวมทัง้ส้ิน 244.6164            

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด            244.6164

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วยงำน / กิจกรรม งบประมำณ

รำยละเอียดงบประมำณ จ ำแนกตำมผลผลิต

(2) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.6 กำรบรหิำรจัดกำรด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ผลผลิตที ่1 กำรบรหิำรจัดกำรด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 244,616,400

(1) วัตถุประสงค์

เพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือนและเสรมิสรา้งศักยภาพในการพัฒนาการบรหิารจดัการ การอนุรกัษ์ฟืน้ฟู และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 

ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจงัหวัด



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

69,088,700 บาท

1. งบด าเนนิงาน 1,088,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,088,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 20,000                 บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 272,900                บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 646,000                บาท

(4) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000                 บาท

(5) วัสดุส านักงาน 20,000                 บาท

(6) วัสดุการเกษตร 80,000                 บาท

2. งบลงทนุ 67,999,800            บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 67,999,800            บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 67,999,800            บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 16,471,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 16,471,700             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 3,859,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 3,859,600              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหล่งน้ า 31,892,300             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 31,892,300             บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าปรบัปรงุแหล่งน้ า 12,776,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 12,776,200             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.5 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 3,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 3,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

เปา้หมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคนา่อยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขัน 

ตวัชี้วัดเปา้หมาย : เมอืงศนูย์กลางของจังหวัดทีไ่ดร้บัการพัฒนาเปน็เมอืงนา่อยู่มากขึ้น อย่างนอ้ย

จังหวัดละ 1 เมอืง

แนวทางการด าเนนิงานที ่1.1.6 การบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : คณุภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ด ีรอ้ยละ 77 

ผลผลิต : การบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรม : จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า



8,603,100 บาท

1. งบด าเนนิงาน 8,603,100              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,603,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 139,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 2,000,000              บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 821,400                บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 2,967,100              บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 288,000                บาท

(6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000                 บาท

(7) วัสดุส านักงาน 40,000                 บาท

(8) วัสดุคอมพวิเตอร์ 21,000                 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 50,000                 บาท

(10) วัสดุสนามและการฝกึ 2,225,800              บาท

10,944,900            บาท

1. งบด าเนนิงาน 8,744,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,744,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 181,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 2,400                   บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 2,439,000              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 985,000                บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 2,026,000              บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 238,000                บาท

(7) วัสดุส านักงาน 42,000                 บาท

(8) วัสดุการเกษตร 2,731,500              บาท

(9) วัสดุสนามและการฝกึ 100,000                บาท

2. งบลงทนุ 2,200,000              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 2,200,000              บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 2,200,000              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ 2,200,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอ่ืนๆ ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

    รวม 1 รายการ (รวม 425 หน่วย) 2,200,000              บาท

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : จ านวนวันทีป่รมิาณฝุน่ละอองขนาดเล็ก เฉล่ียรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รอ้ยละ 98 ของจ านวนวัน 

ผลผลิต : การบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรม : ควบคมุและแก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศ

จังหวัดแมฮ่่องสอน

กิจกรรม : ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาหมอกควันไฟปา่และมลภาวะโดยการมส่ีวนรว่มของประชาชน



38,299,400            บาท

1. งบด าเนนิงาน 36,735,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36,735,200            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 139,800                บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,253,000              บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 30,350,800             บาท

(4) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 2,627,900              บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 266,000                บาท

(6) วัสดุก่อสรา้ง 424,000                บาท

(7) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,033,500              บาท

(8) วัสดุส านักงาน 38,200                 บาท

(9) วัสดุการเกษตร 543,300                บาท

(10) วัสดุการศึกษา 51,200                 บาท

(11) วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,500                   บาท

(12) วัสดุเครื่องแตง่กาย 3,000                   บาท

2. งบลงทนุ 1,564,200              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,564,200              บาท

2.1.1 คา่ครภุณัฑ์ 424,200                บาท

2.1.1.1 ครภัุณฑ์คอมพวิเตอร์ 41,000                 บาท

(1) ครภัุณฑ์คอมพวิเตอรท์ีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 41,000                 บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครภัุณฑ์งานบา้นงานครวั 10,000                 บาท

(1) ครภัุณฑ์งานบา้นงานครวัทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 10,000                 บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 90,000                 บาท

(1) ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพรท่ีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 90,000                 บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.4 ครภัุณฑ์ส ารวจ 283,200                บาท

(1) ครภัุณฑ์ส ารวจทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 283,200                บาท

  รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.2 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,140,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,140,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,140,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : พื้นทีป่า่ไม ้เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.01

ผลผลิต : การบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแมฮ่่องสอน

กิจกรรม : อนรุกัษ ์ฟื้นฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัดแมฮ่่องสอน



17,668,500            บาท

1. งบด าเนนิงาน 15,743,500            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,743,500            บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 18,000                 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 10,360,000             บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 825,500                บาท

(4) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000                 บาท

(5) วัสดุการเกษตร 335,000                บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000                   บาท

(7) วัสดุก่อสรา้ง 4,030,000              บาท

(8) วัสดุสนามและการฝกึ 130,000                บาท

2. งบลงทนุ 1,925,000              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,925,000              บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,925,000              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 1,925,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,925,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)

1,000,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 1,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 14,400                 บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 83,100                 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 525,000                บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 127,500                บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 110,000                บาท

(6) วัสดุหนังสือวารสารและต ารา 140,000                บาท

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : ขยะมลูฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนไดร้บัการจัดการอย่างถูกตอ้ง 

รอ้ยละ 15 

ผลผลิต : การบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรม : จัดการขยะมลูฝอยโดยใช้เทคโนโลยีและการอนรุกัษพ์ลังงาน

จังหวัดล าปาง

กิจกรรม : ส่งเสรมิการอนรุกัษฟ์ื้นฟูและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เพื่อความสมดลุของ

ระบบนเิวศในจังหวัดล าปาง



29,866,400            บาท

1. งบด าเนนิงาน 14,881,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,881,400            บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 7,638,000              บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 4,710,000              บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 223,400                บาท

(4) วัสดุส านักงาน 840,000                บาท

(5) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000                บาท

(6) วัสดุการเกษตร 320,000                บาท

(7) วัสดุก่อสรา้ง 800,000                บาท

(8) วัสดุสนามและการฝกึ 150,000                บาท

2. งบลงทนุ 14,985,000            บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 14,985,000            บาท

2.1.1 คา่ครภุณัฑ์ 13,935,000            บาท

2.1.1.1 ครภัุณฑ์เครื่องจักรกล 9,205,000              บาท

(1) ระบบพลิกกลับกองขยะ 1 ชุด 2,595,000              บาท

(2) ชุดเครื่องรอ่นคัดแยกพลาสตกิและปุย๋ 1 ชุด 1,985,000              บาท

(3) ชุดคัดแยกขยะด้วยลม 1 ชุด 1,955,000              บาท

(4) ชุดแม่เหล็กคัดแยกขยะ 1 ชุด 1,150,000              บาท

(5) ระบบไฟฟา้และชุดควบคุมเครื่องจักร 1 ชุด 1,520,000              บาท

2.1.1.2 ครภัุณฑ์อ่ืน ๆ 4,730,000              บาท

(1) ครภัุณฑ์อ่ืน ๆทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,725,000              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ชุดสายพานล าเลียง 1 ชุด 1,855,000              บาท

(3) ชุดกระบะรบัขยะ 1 ชุด 1,150,000              บาท

2.1.2 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,050,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 1,050,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,050,000              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

8,284,800              บาท

จังหวัดล าปาง

กิจกรรม : แก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อมในจังหวัดล าปางเชิงบรูณาการ

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : พื้นทีเ่ส่ียงภยัจากธรรมชาตไิดร้บัการปอ้งกันความเสียหาย 

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

ผลผลิต  : การบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดล าพูน 

กิจกรรม : ขับเคล่ือนขยายผลการด าเนนิงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

ภายใตห้ลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดล าพูน



1. งบด าเนนิงาน 4,518,300              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,518,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 465,400                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 13,400                 บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 29,800                 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 3,445,000              บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 18,000                 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000                 บาท

(7) วัสดุการเกษตร 496,700                บาท

2. งบลงทนุ 3,766,500              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 3,766,500              บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 3,766,500              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 3,766,500              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 3,766,500              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7,348,300              บาท

1. งบด าเนนิงาน 5,978,300              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,978,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 420,400                บาท

(2) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 30,000                 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 3,199,000              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 470,000                บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 23,000                 บาท

(6) วัสดุการเกษตร 1,835,900              บาท

2. งบลงทนุ 1,370,000              บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,370,000              บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 1,370,000              บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 1,370,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,370,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)

53,512,300            บาท

1. งบลงทนุ 53,512,300            บาท

1.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 53,512,300            บาท

1.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 53,512,300            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 53,512,300             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 53,512,300             บาท

  รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)

กิจกรรม : อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : บรหิารจัดการน้ าเพื่อปอ้งกันและบรรเทาภยัแล้งและอุทกภยั และเพื่อการเกษตรจังหวัดล าพูน



บำท

บำท

-               37.9895       -             -           -              

                -          37.9895              -               -                 -   

                -          37.9895              -               -                 -   

                -          37.9895              -               -                 -   

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที ่1.1.7 พฒันำด้ำนสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิต และส่ิงแวดล้อม

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพนู

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร

ภำคเหนือตอนบน

37.9895            รวมทัง้ส้ิน

 - แก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ             37.9895

เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงกำร

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด             37.9895

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1             37.9895

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 37,989,500

รำยละเอียดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร

กลุ่มโครงกำรที ่1 โครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำภำคเหนือ 37,989,500

(1) วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

37,989,500 บาท

1. งบด าเนนิงาน 27,989,500       บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 27,989,500       บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 43,200            บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 24,174,000       บาท

(3) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 220,000           บาท

(4) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 178,800           บาท

(5) วัสดุส านักงาน 163,500           บาท

(6) วัสดุคอมพวิเตอร์ 120,000           บาท

(7) วัสดุสนามและการฝกึ 3,090,000        บาท

2. งบลงทนุ 10,000,000       บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 10,000,000       บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 10,000,000       บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 10,000,000       บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 10,000,000       บาท

 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

เปา้หมาย  : พื้นทีภ่มูภิาคนา่อยู่ และมคีวามสามารถในการแข่งขัน 

ตวัชี้วัดเปา้หมาย : เมอืงศนูย์กลางของจังหวัดทีไ่ดร้บัการพัฒนาเปน็เมอืงนา่อยู่มากขึ้นอย่างนอ้ยจังหวัดละ 1 เมอืง

แนวทางการด าเนนิงานที ่1.1.7 พัฒนาดา้นสังคม ยกระดบัคณุภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม

ตวัชี้วัดแนวทางการด าเนนิงาน : ดา้นสังคมไดร้บัการปรบัปรงุพัฒนา ประชาชนมคีณุภาพชีวิตดขีึ้น รอ้ยละ 1 

กลุ่มโครงการ : โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ภาคเหนอื 

ห่วงโซ่คณุคา่ : ปลายน้ า - ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

กลุ่มกิจกรรม : การจัดการแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : แก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ภาคเหนอืตอนบน



บำท

บำท

-               90.1200       -             -           -              

                -          90.1200              -               -                 -   

                -          90.1200              -               -                 -   

                -          73.1200              -               -                 -   

                -          17.0000              -               -                 -    - อนุรักษ์ ฟื้นฟแูละส่งเสริมกำรใช้             17.0000

ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง

คุ้มค่ำ

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1             90.1200

 - เพิ่มปริมำณน้ ำ สร้ำงควำมชุ่มช้ืน 

   กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน1

            73.1200

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้ส้ิน 90.1200            

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด             90.1200

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 90,120,000

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

กลุ่มโครงกำรที ่2 โครงกำรอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงคุม้ค่ำ

90,120,000

(1) วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มควำมชุ่มช้ืนในพื้นทีป่่ำเพื่อรักษำระบบนิเวศให้มีควำมสมดุล

2) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟทูรัพยำกรธรรมชำติสู่กำรเป็นหมู่บ้ำนเชิงนิเวศ (Eco-village)

3) เพื่อเพิ่มพื้นทีสี่เขียวในเขตเมืองภำยในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพนู

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

73,120,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 120,000          บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 120,000          บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 120,000           บาท

2. งบลงทนุ 73,000,000       บาท

2.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 73,000,000       บาท

2.1.1 คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง 73,000,000       บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ า 73,000,000       บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน้ าทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 73,000,000       บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 1,500 หน่วย)

17,000,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 17,000,000       บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,000,000       บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตังิานใหท้างราชการ 160,000           บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 187,200           บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 6,998,000        บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 20,000            บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 760,000           บาท

(6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 174,400           บาท

(7) วัสดุส านักงาน 200,400           บาท

(8) วัสดุก่อสรา้ง 80,000            บาท

(9) วัสดุสนามและการฝกึ 8,420,000        บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการอนรุกัษ ์ฟื้นฟู และส่งเสรมิการใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้คา่ 

ห่วงโซ่คณุคา่ : ตน้น้ า - พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสังคม 

กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสังคมและอนรุกัษส่์งเสรมิฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : เพิ่มปรมิาณน้ า สรา้งความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1

กิจกรรม : อนรุกัษ ์ฟื้นฟูและส่งเสรมิการใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้คา่



บำท

บำท

-               15.5000       -             -           -              

                -          15.5000              -               -                 -   

                -          15.5000              -               -                 -   

                -          15.5000              -               -                 -    - บริหำรจัดกำรขยะเชิงรุก             15.5000

15.5000            

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด             15.5000

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1             15.5000

รวมทัง้ส้ิน

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 - 

จบโครงกำร

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพนู

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 15,500,000

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร

กลุ่มโครงกำรที ่3 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย 15,500,000

(1) วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำระบบบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย และของเสียอันตรำยให้เป็นอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

2) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นทีก่ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีมาตรฐาน



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

15,500,000 บาท

1. งบด าเนนิงาน 15,500,000       บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,500,000       บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 40,300            บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึอบรม 392,400           บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 9,445,600        บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 1,112,000        บาท

(5) ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ 3,530,500        บาท

(6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 178,800           บาท

(7) วัสดุส านักงาน 630,400           บาท

(8) วัสดุคอมพวิเตอร์ 170,000           บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจัดการขยะและปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยั 

ห่วงโซ่คณุคา่ : ปลายน้ า - ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

กลุ่มกิจกรรม : การจัดการแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : บรหิารจัดการขยะเชิงรกุ



บำท

บำท

-               5.0000         -             -           -              

                -           5.0000              -               -                 -   

                -           5.0000              -               -                 -   

                -           5.0000              -               -                 -    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัด              5.0000

แบบบูรณำกำร

เริม่ต้น - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงกำร

รวมทัง้ส้ิน 5.0000             

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด              5.0000

1.1 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1              5.0000

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกตำมหน่วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วยงำน / กิจกรรม

งบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพนู

(3) ระยะเวลำด ำเนินกำร

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

(4) วงเงินทัง้ส้ินของกลุ่มโครงกำร 5,000,000

กลุ่มโครงกำรที ่4 โครงกำรบริหำรจัดกำร 5,000,000

(1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนกำรขับเคล่ือนกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำรของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 

ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธภำพและประสิทธิผล

(2) สถำนทีด่ ำเนินกำร



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 5,000,000        บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ 5,000,000        บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจัดการ 

ห่วงโซ่คณุคา่ : กลางน้ า - พัฒนาคนและบรหิารจัดการ 

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิพัฒนาองคค์วามรู้และการบรหิารจัดการ 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

กิจกรรม : คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ


