
จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท
2            29,082,800                    -   

           95,541,800
5            17,101,480                    -   

           28,933,100          3,950,000

                      -                      -   
       13,054,575

4            28,300,000                    -   
                      -   
                      -                      -   

           42,385,676          6,893,224
4             5,748,300 1            644,000

                      -              756,850
29           670,959,265 13        398,567,460 15         247,093,156 1       25,298,649

             10,000,000          10,000,000
29 680,959,265          13 408,567,460       15 247,093,156        1 25,298,649      

180,706,900            4

6  การจดัการสาธารณภัย การสร้างความมัน่คง และยกระดับ
คุณภาพชวิีตท่ีดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

9 66,142,910             

รวม  6  ประเด็นกำรพัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร

รวมทัง้หมด
หมำยเหตุ : 1. กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัเชียงใหม่ 345,128,600 บำท (รวมงบบริหำรจัดกำร)
               2. พิจำรณำเฉพำะโครงกำรในกรอบวงเงิน 2 เท่ำของวงเงินงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหำรจัดกำร)  
               3. พิจำรณำตำมล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร ตำมทีจั่งหวดัเสนอ    

4          58,993,760

        131,428,000

         22,789,300

4 การพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy)โดย
ใชค้วามคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และอตัลักษณ์ล้านนา

5 37,800,000             1

3  การผลักดันเชยีงใหม่สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ 
เมืองแห่งสตาร์ทอพั และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และ
สุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, 
Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ

1 35,843,875             1

5  การจดัการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

4

4,183,400           

1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพิม่มูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกจิท้องถิ่น

3 296,297,600 1 171,673,000        

2  การขบัเคล่ือนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
 ภายใต้ BCG Model

7 54,167,980             2

           9,500,000

สรปุกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จงัหวัดเชียงใหม่
หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวดั/กลุม่จังหวดั
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงนิ
ไมค่วรสนับสนุนงบประมำณ

เชียงใหม่



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

 โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำอำชีพด้ำน
กำรเกษตรในพ้ืนทีโ่ครงกำรร้อยใจรักษ์

2          1,330,900               1,330,900                      -                        -   

กจิกรรมหลักที ่1 ส่งเสริมเพิม่ทักษะการผลิตปศุ
สัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์ 
และหมูบ่้านโดยรอบ 
กจิกรรมย่อยที ่1 การส่งเสริมเพิม่ทักษะการผลิตปศุ
สัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์ 
53,000 บ. (อบรมทักษะอาชีพ/พัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์)
กจิกรรมย่อยที ่2  การส่งเสริมเพิม่ทักษะการผลิต
ปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพืน้ที ่11 หมูบ่้าน รอบ
โครงการร้อยใจรักษ์ 166,000 บ (อบรมส่งเสริม
การเล้ียงสัตว์/สร้างความเขม้แขง็ใหแ้กเ่กษตรกร)

            219,000                  219,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมและ
ขบัเคล่ือนเกษตรปลอดภัยในพืน้ที่

กจิกรรมหลักที ่2 การปรับปรุงบ ารุงดินเพือ่
การเกษตรพร้อมจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าใน
พืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์ 
การด าเนินการ ดังนีส้าธิตการใช้ปุย้พืชสด 4 ตัน/
ส่งเสริมการใช้ปุย๋พืขสด 800 ไร่/สาธิตการท าน้ า
หมกัชีวภาพ 800 ไร่/สาธิตการท าปุย๋หมกัสุตรพระ
ราชทาน 40 ตัน/ปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด 40 ต้นและ 
ส่งเสริมปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด 80 ไร่

            412,000                  412,000

กจิกรรมหลักที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่การ
พัฒนาอาชีพ ณ พืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ า
เมอืงงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแมอ่าย จงัหวัด
เชียงใหม่
กจิกรรมย่อยที ่1 การส่งเสริมอาชีพการปลูกไมผ้ล
คุณภาพ 371,100 บาท

            558,300                  558,300

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่2 ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก
ปลอดภัย 118,600 บาท
กจิกรรมย่อยที ่3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์  68,600 บาท

กจิกรรมหลักที ่4 การแปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่าผลผลิต
ทางการเกษตร (- จดัท าหลักสูตร การแปรรูปเพือ่
เพิม่มลูค่าผลผลิตทางการเกษตร - ฝึกอบรม
เกษตรกรเชิงปฏิบัติการ จ านวน 20 ราย จ านวน 1 
วัน -การติดตาม ขบัเคล่ือนและประเมนิผล)

              53,000                    53,000

กจิกรรมหลักที ่5 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในพืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์ (ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/ขบัเคล่ือนและติดตามประเมนิผล)

              88,600                    88,600

2  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรกำรขับเคลือ่นและขยำยผลโครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดัเชียงใหม่

3,4 34,444,100       34,444,100            -                                              - 

 กจิกรมมหลักที ่1 การประชุมวางแผน บริหาร
จดัการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่
กจิกรรมย่อยที ่1  การประชุมวางแผน บริหาร
จดัการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่
(ระดับจงัหวัด) 1,022,000 บ
กจิกรรมย่อยที ่2 การประชุมวางแผน บริหารจดัการ
 และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่
(ระดับอ าเภอ) 875,000 บ

1,897,000          1,897,000               เห็นควรสนับสนุน เพือ่ขบัเคล่ือน
และขยายผลโครงการอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ และ
พัฒนาเกษตรพร้อมทัง้ปลูกจติร
ส านึกด้านการอนุรักษ์

กจิกรรมหลักที ่2 เพิม่องค์ความรู้และแลกเปล่ียน
องค์ความรู้แกบุ่คลากรในการปฏิบัติงานด้านการ
ขบัเคล่ือนและขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริในพืน้ทีต้่นแบบ

2,000,000          2,000,000               
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่1 เพิม่องค์ความรู้และแลกเปล่ียน
องค์ความรู้แกบุ่คลากรในการปฏิบัติงานด้านการ
ขบัเคล่ือนและขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริในพืน้ทีต้่นแบบ (2,000,000 บ)

กจิกรรมหลักที ่3 แสดงนิทรรศการด าเนินงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริจงัหวัดเชียงใหม่

2,000,000          2,000,000               

กจิกรรมหลักที ่4 กจิกรรมการบูรณาการงานด้าน
เกษตรกรรมเพือ่ขบัเคล่ือนโครงการเกษตรวิชญา 
กจิกรรมย่อยที ่1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการ
เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา (1,028,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 การสาธิตและถา่ยทอดองค์ความรู้
ด้านการเกษตรบนพืน้ทีสู่ง (1,573,400 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 การประชาสัมพันธ์และการจดัท า
แผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา (434,500 บ)

3,035,900          3,035,900               

กจิกรรมหลักที ่5 ส่งเสริมการท าเกษตรอนิทรีย์ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในโครงการ
เกบ็รักษาพนธุกรรมพืชเพือ่พัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุ
ตามพระราชด าริ (จดัอบรม 10 รุ่น)

800,000            800,000                 

กจิกรรมหลักที ่6 การบริหารจดัการน้ าและการใช้
ปัจจยัการผลิตอย่างย่ังยืน เพือ่สร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัเกษตรกร (ฝึกอบรม)

110,200            110,200                 

กจิกรรมหลักที ่7 การจดังานคลินิกเกษตรเคล่ือนที ่
( 2 คร้ัง)

790,000            790,000                 

กจิกรรมหลักที ่8 เสริมสร้างและพัฒนาจติส านึกใน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(อพ.สธ.)

1,200,000          1,200,000               
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่1 การปลูกสร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของ
เยาวชน ชาวบ้าน ชุมชน และท้องถิน่ในจงัหวัด
เชียงใหม ่ (900,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 การพัฒนา เสริมสร้าง นวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่บนพืน้ฐานของความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ท าใหเ้กดิ
ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
(300,000 บ)

กจิกรรมหลักที ่9 การจดัท าฐานขอ้มลูและการ
รวบรวมพรรณไมน้ามพระราชทานในจงัหวัด
เชียงใหมเ่พือ่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
กจิกรรมย่อยที ่1 ส ารวจฐานขอ้มลู
ทรัพยากรธรรมชาติพรรณไมพ้ระราชทานในจงัหวัด
เชียงใหมเ่พือ่จดัท าฐานขอ้มลู ส าหรับใช้ในการ
บริหารจดัการและใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ใน
พืน้ที ่ (600,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 จดัการอบรมใหเ้หน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์พรรณไมพ้ระราชทานอย่างย่ังยืนใน
ระดับชุมชน ทีร่่วมคิดและร่วมด าเนินการ การ
ติดตามตรวจสอบสภาพธรรมชาติอย่างง่ายที่
สามารถด าเนินการได้ (400,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 พัฒนารูปแบบการอนุรักษ์
พันธุกรรมส่ิงมชีีวิต โดยใช้นวัตกรรม โดยบูรณาการ
องค์ความรู้ภูมปิัญญาท้องถิน่ สภาพภูมสัิงคม 
เชื่อมโยงกบัหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทีส่ามารถด าเนินการภายในชุมชนอย่างย่ังยืน  
(400,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 พัฒนาพิพิธภัณพ์ อพ.สธ. ทีม่ชีีวิต
ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่(600,000 บ)

2,000,000          2,000,000               
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(บำท)/ Y2

งบประมำณ
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่10 สนับสนุนการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
กจิกรรมย่อยที ่1 การจดัท า รวบรวมขอ้มลูสาย
พันธ์ุพืชแต่ละชนิดทีป่ลูกในพืน้ทีอ่ าเภอฝาง (42,000
 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 จดันิทรรศการเพือ่ประชาสัมพันธ์
ผลผลิตทางการเกษตรแต่ละฤดูกาลและเชื่อมโยง
การท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ าเภอฝางและพืน้ทีใ่กล้เคียง 
(1,380,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกจิในการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และการตลาด (378,000

1,800,000          1,800,000               

กจิกรรมหลักที ่11 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมส่ีวน
ร่วมจากทุกภาคส่วน  (เพาะช ากล้าไมข้นาดใหญ่ 
ขนาดเล็ก/เพาะช ากล้าหวาย)

18,333,000        18,333,000             

กจิกรรมหลักที ่12  บ ารุงต้นไมโ้ดยการมส่ีวนร่วม 
จงัหวัดเชียงใหม่
กจิกรรมย่อยที ่1 บ ารุงต้นไมใ้นแปลงปลูกป่าเฉลิม
พระเกยีรติเนือ่งในวโรกาสอนัส าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและพระบรมวงศานุ
วงศ์ ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่
(พืน้ทีเ่ป้าหมาย 4 แหง่)

478,000            478,000                 

3 กำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิม
มูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติ 
วฒันธรรม สขุภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

โครงกำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยง
ธรรมชำติและเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
(สว่นที ่1)

2 171,673,000      171,673,000          -                       -                       

กจิกรรมหลักที ่1 การพัฒนาการท่องเทีย่วชุมชนใน
จงัหวัดเชียงใหมด้่วยนวัตกรรม
กจิกรรมย่อยที ่1  ประเมนิและคัดเลือกชุมชน
ท่องเทีย่วทีม่ศัีกยภาพในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่ให้
เป็นชุมชนต้นแบบ (500,000 บ)

1,725,000          1,725,000               เห็นควรสนับสนุน  เพือ่พัฒนาการ
ท่องเทีย่วชุมชนและวัฒนธรรม 
พร้อมทัง้ยกระดับสินค้าทีร่ะลึกใหม้ี
มลูค่าเพิม่
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ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน
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งบประมำณ
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เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กจิกรรมย่อยที ่2 พัฒนาการบริหารจดัการการ
ท่องเทีย่วของการท่องเทีย่วชุมชนด้วยนวัตกรรม 
(475,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  การจดัท าขอ้มลูเพือ่สนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ (300,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 : จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์สมยัใหม่
ของการท่องเทีย่วชุมชนเชียงใหม ่(450,000 บ)

กจิกรรมหลักที ่2 การยกระดับคุณค่าการท่องเทีย่ว
ประเพณีล้านนา 12 เดือน ด้วยการสร้างเร่ืองราว ที่
ยืดโยงเร่ืองราวด้ังเดิมกบัวัฒนาธรรมสมนัยใหม ่
(Story Telling) 
กจิกรรมย่อยที ่1  สังเคราะหเ์ร่ืองราวและความเชื่อ
ในประเพณีล้านนา 12 เดือนทีส่ามารถเชื่อมโยงกบั
การท่องเทีย่วในยุคสมยัปัจจบุัน (300,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  ค้นหาช่องว่างทางการตลาดตาม
หว่งโซ่อปุทานการท่องเทีย่วเพือ่หาช่องทางในการ
สร้างคุณค่าใหแ้กป่ระเพณีล้านนา 12 เดือน 
(250,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 สร้างเร่ืองราว/เร่ืองเล่า (Story 
Telling) ของประเพณีล้านนา 12 เดือนทียึ่ดโยง
เร่ืองราวด้ังเดิมกบัวัฒนธรรมสมยัใหมอ่ย่าง
สร้างสรรค์ (400,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4  ประชาสัมพันธ์กจิกรรมการ
ท่องเทีย่วตามรอยประเพณีล้านนา 12 เดือนทียึ่ดโยง
เร่ืองราวด้ังเดิมกบัวัฒนธรรมสมยัใหมอ่ย่าง
สร้างสรรค์ (450,000 บ)

1,400,000          1,400,000               

กจิกรรมหลักที ่3 การการเพิม่มลูค่าสินค้าและ
บริการท่องเทีย่วสินค้าทีร่ะลึกและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กจิกรรมย่อยที ่1 การทบทวนและประเมนิศักยภาพ
ของหมูบ่้านท่องเทีย่ว 10 หมูบ่้าน ในรูปแบบ Work
 Shop ( 207,000 บ)

5,657,000          5,657,000               
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ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่2 การค่าปรับปรุงภูมทิัศน์ใหห้มูบ่้าน
ท่องเทีย่ว ( 1,000,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 การจา้งออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการในหมูบ่้านท่องเทีย่ว (450,000
 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 การส ารวจและออกแบบเส้นทาง
และกจิกรรมในหมูบ่้านท่องเทีย่ว พร้อมท าเอกสาร
คู่มอืเส้นทางการท่องเทีย่ว (1,000,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5 Road Show ประชาสัมพันธ์/การ
สร้างเครือขา่ย/เจรจาธุรกจิและแสดงศักยภาพของ
หมูบ่้านท่องเทีย่ว (3,000,000 บ)

กจิกรรมหลักที ่4  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ว (12 
รายการ)

162,891,000       162,891,000            

4 กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรเพ่ิมประสทิธิภำพชุมชน เพ่ือควบคุมกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ (สว่นที ่1)

5 24,320,000       24,320,000            -                                              - 

กจิกรรมหลักที ่1 กจิกรรมการแกไ้ขปัญหาฝุ่นควัน
จงัหวัดเชียงใหม ่
กจิกรรมย่อยที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จดัท า
แผนปฏิบัติการ ก าหนดมาตรการ และพืน้ทีก่าร
ด าเนินงานของหน่วยงานในระดับจงัหวัด 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ เครือขา่ยประชาชนเพือ่
แกไ้ขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจงัหวัด
เชียงใหม ่(107,200 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 ประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา
ฝุ่นควันจงัหวัดเชียงใหม ่จ านวน 2 คร้ัง (23,000 
บาท)

4,833,400                         4,833,400 เห็นควรสนับสนุน  โดยเป็นการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควัน ซ่ึงเป็น
ประเด็นส าคัญของจงัหวัดและ
ภาคเหนือ
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างผู้น า
 สร้างความเขา้ใจประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ที ่จ านวน 25
 พืน้ที ่(1,665,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่4 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม
การจดัการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรเพือ่
น ามาใช้ประโยชน์และลดการเผาในพืน้ทีเ่ส่ียง 
จ านวน 5 พืน้ที ่( 148,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่5 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่ลดการ
เผาของชุมชนในพืน้ทีเ่ส่ียงจงัหวัดเชียงใหม ่
(1,436,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่ 6 สนับสนุนก าลังพล ลาดตระเวน 
เฝ้าระวัง การดับไฟ หว้งเวลา 50 วัน ( 820,000 
บาท)

กจิกรรมย่อยที ่7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ถอด
บทเรียนการแกไ้ขปัญหาฝุ่นควันจงัหวัดเชียงใหม ่
จ านวน 1 คร้ัง (169,200 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่8 ส ารวจขอ้มลูพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเกดิ
ฝุ่นควันและไฟป่าจงัหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ( 300,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่9 การบริหารติดตามและประเมนิผล
โครงการ (165,000 บาท)

กจิกรรมหลักที ่2 เพิม่ประสิทธิภาพการป้องกนั
รักษาป่าในพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาติและป่าอนุรักษ์ (  
จดัท าแนวกนัไฟ มใิหลุ้กลามเขา้ไปในเขตป่าสงวน
แหง่ชาติและป่าอนุรักษ์ (360 กโิลเมตร)

1,850,400                         1,850,400

กจิกรรมหลักที ่7 กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพชุมชน 
เพือ่ควบคุมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ( จดั
ชุดเฝ้าระวังและดับไฟป่าเบือ้งต้นในพืน้ทีท่ีล่่อแหลม
ต่อการลุกลามของไฟป่า)

4,050,000                         4,050,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่8 การประชาสัมพันธ์ป้องกนัแกไ้ข
ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
กจิกรรมย่อยที ่1  การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
โทรทัศน์ สทท.เชียงใหม ่(214,000 บาท )
กจิกรรมย่อยที ่2  การเผยแพร่ทางวิทยุ สวท.
เชียงใหม ่หอกระจาย และเสียงตามสาย (328,000 
บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3  ผลิตขา่วและขอ้มลูประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขยายผลทาง  ส่ือสังคมออนไลน์และส่ืออืน่ๆ
 อย่างต่อเนือ่ง  54,200 บาท
กจิกรรมย่อยที ่4  ผลิตสารคดีโทรทัศน/์คลิป
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลทาง ส่ือสังคม
ออนไลน์และส่ืออืน่ๆ (300,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่5  ผลิตสปอตวิทยุเผยแพร่ขยายผล
ทางวิทยุชุมชนและส่ือวิทยุกระจายเสียง (90,000 
บาท)

986,200                             986,200

กจิกรรมหลักที ่10 จา้งเหมาราษฎรประชาสัมพันธ์ 
เฝ้าระวัง ลาดตระเวนและดับไฟป่า

12,600,000                     12,600,000

5  กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรจดัหำและพัฒนำแหลง่น้ ำ (สว่นที ่1) 5 11,449,000       11,449,000            -                                          -   

กจิกรรมหลักที ่1 ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ า 
(- ฝึกอบรมการอนุรักษ์ดินและน้ าในพืน้ทีต้่นน้ า 
จ านวน 2 รุ่นละ 60 คน - จดันิทรรศการต้นน้ า
สัญจร จ านวน 1 ชุด/จดักจิกรรมรณรงค์จ านวน 12
 ชุมชนๆละ 5,000 บาท - ปรับปรุงระบบนิเวศต้น
น้ า  จ านวน 2,700 ไร่ ๆ ละ 990 บาท - เพาะช า
กล้าแฝก จ านวน 200,000 กล้า ๆ ละ 1.69 บาท
- ติดตามประเมนิผลโครงการ)

3,369,000                         3,369,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่การอนุรักษ์
ดินและป่าต้นน้ า

กจิกรรมหลักที ่3 เพิม่ความชุ่มชื่นในป่าต้นน้ า (ท า
ระบบป่าเปียก จ านวน 103 แหง่)

8,080,000                         8,080,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

6  กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรสิง่แวดลอ้มชุมชนและเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขียว 
(สว่นที ่1)

5 65,689,000       65,689,000            -                                         -   

กจิกรรมหลักที ่4  เพาะช ากล้าไม ้และแฝก เพือ่
ชุมชน 
กจิกรรมย่อยที ่1 จดัฝึกอบรมเพาะช ากล้าไม ้จ านวน
 131 รุ่นๆละ 40 คน ( 7,589,400บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 ท าเรือนเพาะช าประจ าหมูบ่้าน 
(17,463,600บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 เพาะช ากล้าไมท้ัว่ไป จ านวน 
6,620,000 กล้า กล้าละ 2.90 บาท 
(16,414,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่4 เพาะช าหญ้าแฝก จ านวน 
16,900,000 กล้า กล้าละ 1.65 บาท 
(24,222,000บาท)

65,689,000                     65,689,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่เป็นการ
สนับสนุนการปลูกป่าและเพิม่พืน้ที่
ป่าใหแ้กจ่งัหวัด

7  กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพดิน (สว่นที ่1) 5 29,970,000                   29,970,000                         -                         - 

กจิกรรมหลักที ่1   ป้องกนัการพังทลายของพืน้ที่
ตล่ิงริมแมน่้ า (กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิง 3 แหง่)

29,970,000                     29,970,000 เห็นควรสนับสนุน   เพือ่แกไ้ขและ
ป้องกนัการพังทลายของดิน และ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

8  กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย
 เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรยกระดับกำรผลติ กำรแปรรูป กำรตลำด
สนิค้ำอำหำรเกษตรปลอดภัยสูเ่กษตรอินทรีย ์
(สว่นที ่1)

2 2,852,500         2,852,500              -                                         -   

กจิกรรมหลักที ่1 ส่งเสริมการผลิตอาโวคาโด
คุณภาพ 
กจิกรรมย่อยที ่1 แหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวม
สายพันธ์ุอาโวคาโด (256,800 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 ถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโว
คาโด (92,100 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  ถา่ยทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอา
โวคาโด (168,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 สนับสนุนปัจจยัการผลิตแกแ่หล่ง
เรียนรู้ ฐานเรียนรู้ แปลงรวบรวมสายพันธ์ุอาโวคา
โดและติดตามผลการด าเนินงาน (37,700 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5 ติดตามและส่งเสริมการจดัต้ังกลุ่ม
แปรรูปอาโวคาโด (33,100 บ)

587,700                             587,700 เห็นควรสนับสนุน เพือ่สนับสนุน
และขบัเคล่ือนเกษตรปลอดภัยของ
จงัหวัด

กจิกรรมหลักที ่6 การขยายผลการใช้ไส้เดือนฝอย
สายพันธ์ุไทยเพือ่ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างย่ังยืน 
กจิกรรมย่อยที ่1  การจดัต้ังศูนย์การเรียนรู้ผลิต
ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย จงัหวัดเชียงใหม ่
(407,150 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  การฝึกอบรมและสาธิตการใช้
ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยในการผลิตพืชอย่างย่ังยืน 
(144,450 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  การสร้างเกษตรกรต้นแบบการ
ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย (558,600 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4  การจดัท าฐานขอ้มลู และ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (24,800 บ)

1,135,000                         1,135,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่9 เชื่อมโยงตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ 
กจิกรรมย่อยที ่1 สร้าง Branding เชียงใหม ่local 
food (480,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  สัมนาเชื่อมโยงเครือขา่ยเชียงใหม ่
local food ผ่านกลไกภาคการเกษตรกบัผู้ซ้ือสินค้า
เกษตร (147,800 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  ร่วมงานแสดงสินค้าหอการค้า
แฟร์ และงานแสดงสินค้าเกษตรฯ  (450,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4  ประสานงานติดตามการ
ด าเนินงาน (52,000 บ)

1,129,800                         1,129,800

9  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพ่ือ
ควำมยัง่ยนื

1 16,321,110       15,834,260            -                    486,850             

กจิกรรมหลักที ่1  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดจงัหวัดเชียงใหมต่ามแผนประชารัฐ ประจ าปี
 2564 
กจิกรรมย่อยที ่1 ชุดปฏิบัติการประจ าต าบลป้องกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด (7,106,880 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 การสกดักัน้และปราบปรามยา
เสพติด (860,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรอง
ของจงัหวัด/อ าเภอ (486,850 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 การจดังานวันต่อต้านยาเสพติด
ระดับจงัหวัด (255,500 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5 การจดังานวันต่อต้านยาเสพติด
ระดับอ าเภอ (1,112,500 บ)
กจิกรรมย่อยที ่6 การส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด (54,000 บ)

10,179,930                       9,693,080                486,850 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาของจงัหวัดในด้านการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
เห็นควรไม่สนับสนุนกจิกรรมย่อยที่
 3 ภายใต้กจิกรรมหลักที ่1 
เนือ่งจากเป็นการจดัซ้ือชุดตรวจสาร
เสพติด
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่7 การประชุมติดตามประเมนิผล
การปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม (102,600 บ)
กจิกรรมย่อยที ่8 การอ านวยการติดตามประเมนิผล
การขบัเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติ
การด้านการแกไ้ขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565 
(201,600 บ)

กจิกรรมหลักที ่2 เด็กและเยาวชนเชียงใหมร่่วม
เรียนรู้สร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจเชิงสร้างสรรค์
ป้องกนัยาเสพติด
กจิกรรมย่อยที ่1 การรณรงค์ปลุกจติส านึกและ
สร้างกระแสนิยมทีเ่อือ้ต่ดการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด (685,800 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 กจิกรรมเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทาง
จดิตใจใหแ้กเ่ยาวชน (678,700 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  กจิกรรมสร้างและพัฒนาเครือขา่ย
เพือ่การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(1,747,400 บ)

3,111,900                         3,111,900

กจิกรรมหลักที ่3 การอาสาท าดี ไมท่ิง้ใครไว้ขา้งหลัง 
กจิกรรมย่อยที ่1 การเสริมสร้างทักษะเพือ่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมความเส่ียง (963,400 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 การส่ือสารเพือ่สร้างความรอบรู้
ด้านยาเสพติด ลดการเลือกปฏิบัติและการตีตรา
ผู้ป่วยยาเสพติด (463,800 บ)

1,427,200                         1,427,200

กจิกรรมหลักที ่4 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด เพือ่ความย่ังยืน
กจิกรรมย่อยที ่1 เพิม่ประสิทธิภาพการสกดักัน้การ
ลักลอบล าเลียงยาเสพติดและหยุดย้ังการแพร่
ระบาดยาเสพติดในพืน้ทีอ่ าเภอแมอ่าย สนับสนุน
โครงการร้อยใจรักษ์ (696,000 บ)

1,522,080                         1,522,080
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่2 สืบสวนหาขา่วเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติดในพืน้ทีลุ่่มน้ าหว้ยเมอืงงาม 
สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ (696,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมคัร
ต ารวจบ้าน (สตบ.)  ในพืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์ 
(62,090 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่
ต้านภัยยาเสพติดในพืน้ทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์ 
(67,990 บ)

กจิกรรมหลักที ่5 การรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด   TO BE NUMBER ONE ทัณฑ
สถานหญิงเชียงใหม่
กจิกรรมย่อยที ่1 อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัโทษและ
พิษภัยของยาเสพติดใหแ้กส่มาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
(15,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 ลานกฬีา ลานดนตรี เชิง
สร้างสรรค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  (65,000 บ)

80,000                                 80,000

10 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
 (Creative Economy)โดย
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภูมิ
ปัญญำ และอัตลกัษณ์ลำ้นนำ

โครงกำรยกระดับผลติภัณฑ์ด้วยอัตลกัษณ์ลำ้นนำ
เพ่ิมคุณค่ำด้วยนวตักรรม(Lanna High Touch 
to High Value Innovation)

2 9,500,000         9,500,000              -                                         -   

กจิกรรมหลักที ่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & 
Lifestyle สู่ตลาดสากล
- วางแผนการด าเนินโครงการ จดัท าโครงสร้างการ
บริหาร ร่างกรอบแนวคิดในการด าเนินกจิกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ส่ือโฆษณา รับสมคัร
ผู้ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์/
VTR/แผ่นพับ/โปสเตอร์/ไวนิล/สปอตวิทยุ

3,500,000                         3,500,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ยกระดับ
และสร้างรายได้ในสินค้าหตัถกรรม
ด้วยอตัลักษณ์ล้านนา
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

- จดัอบรมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หตัถอตุสาหกรรม การเตรียมตัวขอรับรองมาตรฐาน
หรือทดสอบผลิตภัณฑ์แกผู้่ประกอบการในพืน้ที ่
- คัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มหถัอตุสาหกรรม (Gift
 & Lifestyle) 
- ใหค้ าปรึกษาแนะน าเชิงลึกร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (3 
Man-days) 
- ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหตัถอตุสาหกรรม 
(Gift & Lifestyle) ทีไ่ด้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ติดตามและประเมนิผลกจิกรรมโครงการ

กจิกรรมหลักที ่2 เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาด
ต่างประเทศ 
- ประชุมเพือ่จดัหาสถานที ่น าเสนอรูปแบบและ
ก าหนดแผนการด าเนินการจดังาน 
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การจดังานผ่านช่องทาง
ส่ือสารต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น เว็บไซต์/VTR/ระบบ
การลงทะเบียนออนไลน/์แผ่นพับ/โปสเตอร์/ไวนิล/
สปอตวิทยุ เป็นต้น
- จดักจิกรรมภายในงาน Chiang Mai Creative 
Innovation Festival 
-  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ

6,000,000                         6,000,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

11  กำรผลกัดันเชียงใหม่สูก่ำรเป็น
เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ 
เมืองแห่งสตำร์ทอัพ และเมือง
นวตักรรมกำรแพทยแ์ละ
สขุภำพ (SMS & 
Medicopolis: Smart City,
 MICE City, Startup City, 
Medicopolis) ให้สำมำรถ
รองรับกำรเป็นศูนยก์ลำงทำง
กำรค้ำ กำรลงทุน ของ
ภำคเหนือ

โครงกำร พลกิโฉมเชียงใหม่สูก่ำรเป็นเมือง
อัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตำร์ทอัพ และ
เมืองนวตักรรมกำรแพทยแ์ละสขุภำพ

2 35,843,875       22,789,300            -                    13,054,575         

กจิกรรมหลักที ่1 เชียงใหมเ่มอืงสุขภาพภูมปิัญญา
ไทย Chiang Mai Thai Wisdom Medicopolis 
กจิกรรมย่อยที ่1 การพัฒนารูปแบบบริการคลินิก
การแพทย์แผนไทยอย่างย่ังยืน (1,868,800 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 การเชื่อมโยงขอ้มลูเครือขา่ยธุรกจิ
สุขภาพเชียงใหม ่และขอ้มลูภูมปิัญญาไทยเพือ่
ยกระดับการบริการด้านสุขภาพด้วยระบบชาญฉลาด
  (1,902,500 บ)

10,042,900        10,042,900             เห็นควรสนับสนุน  เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด

กจิกรรมย่อยที ่3 การสร้างมลูค่าเพิม่และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยภูมปิัญญาไทยของ 
SME/OTOP/Start Up สู่มาตรฐานสากล 
(1,990,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 การพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยภูมปิัญญาไทย (880,300 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เมอืง
สุขภาพล้านนา (1,548,500 บ)
กจิกรรมย่อยที ่6 เชื่อมโยงการค้า สินค้าและธุรกจิ
บริการสุขภาพสู่สากล (1,500,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่7  การบริหารจดัการติดตาม
โครงการ (352,800 บ)
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่2 เชียงใหมเ่มอืงอจัฉริยะ เมอืงแหง่
ไมซ์ และเมอืงแหง่สตาร์ทอพั Chaing Mai SMS
(Smart City, MICE City, Startup City) 
กจิกรรมย่อยที ่1  Chiang Mai Care Campaign 
เสริมสร้างความตระหนัก การมส่ีวนร่วมดูแลใส่ใจ
เชิงสุขภาพ เพือ่รองรับนักท่องเทีย่ว ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ ในลักษณะการพักผ่อนแบบระยะยาวใน
จงัหวัดเชียงใหม ่(3,500,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรมสู่การผลักดันเชียงใหม ่4.0 (9,246,400 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 : City Data Platform  และ
ศูนย์รวบรวมขอ้มลูเพือ่การประสานงานและส่ังการ 
( Intelligent Operation Center: IoC ) 
(13,054,575 บ)

25,800,975                     12,746,400            13,054,575 ไม่เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมหลัก
ที ่2 กจิกรรมย่อยที ่3 : City Data 
Platform  และศูนย์รวบรวมขอ้มลู
เพือ่การประสานงานและส่ังการ 
(Intelligent Operation Center: 
IoC ) 13,054,575 บาท เนือ่งจาก 
เป็นการท าระบบ Cloud ซ่ึงต้องมี
ค่าบ ารุงรักษา มกีารจา้งทีป่รึกษา
ด าเนินการ (man month) และ
จดัซ้ือครุภัณฑ์

12  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวติผู้สงูอำยเุชียงใหม่
สูส่งัคมสงูวยัอยำ่งมีคุณภำพ

3,4 5,512,300         5,512,300              -                                         -   

กจิกรรมหลักที ่1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและสร้าง
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในพืน้ที่
กจิกรรมย่อยที ่1 จดัอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยอย่างมคุีณภาพ 5 มติิ 
(418,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 จดัมหกรรมวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ 
ประจ าปี 2564 (378,600 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 เสริมสร้างความอบอุน่ของ

2,433,300                         2,433,300 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัดด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและผู้อายุ

กจิกรรมย่อยที ่5 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จดัท า
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในพืน้ที ่(280,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่6 เวทีถอดบทเรียนและบริหาร
จดัการองค์ความรู้ (91,200 บ)
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 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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กจิกรรมหลักที ่2 พัฒนาธุรกจิเพือ่ผู้สูงอายุและ
ตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการเพือ่ผู้สูงอายุ 
กจิกรรมย่อยที ่1 สัมมนา “ธุรกจิเพือ่สังคม สร้าง
ความมัน่คงใหก้บัผู้สูงอายุ" (100,600 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 พัฒนาการจดัการองค์กรสู่ธุรกจิ
เพือ่สังคมทีย่ั่งยืน (69,600 บ)

1,200,000                         1,200,000

กจิกรรมย่อยที ่3 อบรมพัฒนาฝึมอืและผลิตภัณฑ์
ผู้สูงอายุ (640,000 บ) 
กจิกรรมย่อยที ่4 พัฒนาศักยภาพธุรกจิเพือ่ผู้สูงอายุ
กบัการสร้างตลาดยุคใหม ่(64,800 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5  การประชาสัมพันธ์ธุรกจิเพือ่
ผู้สูงอายุ (165,900 บ)
กจิกรรมย่อยที ่6  จดังานแสดงผลิตภัณฑ์ธุรกจิเพือ่
สังคม (82,100 บ)
กจิกรรมย่อยที ่7 จดัประชุมสรุปและประเมนิผล
การด าเนินโครงการ (77,000 บ)

กจิกรรมหลักที ่3 พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม ่
พัฒนากา้วไกล สู่ความมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน
กจิกรรมย่อยที ่1 มหกรรม 108 อาชีพ ส่งเสริมการ
จา้งงานผู้สูงวัย (1,530,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 แรงงานผู้สูงอายุต้นแบบจงัหวัด
เชียงใหม ่(189,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 เตรียมความพร้อมแกลู่กจา้งกอ่น
เขา้สู่วัยเกษียณ (160,000 บ)

1,879,000                         1,879,000
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เกินกรอบวงเงิน 
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งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
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13  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมมัน่คงในพ้ืนที่
ชำยแดนและเสริมสร้ำงควำมสมัพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนในระดับท้องถ่ิน

1 3,203,100         3,203,100              -                                         -   

กจิกรรมหลักที ่1 การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ในพืน้ทีอ่ าเภอ
ชายแดน 5 อ าเภอ 
- จดัอบรม ชรบ. 5 อ าเภอ
- จา้งเหมาส ารวจขอ้มลูสภาพพืน้ที ่ปัญหาความ
มัน่คงประกอบการฝึก 
- จา้งเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ

1,077,000                         1,077,000 เห็นควรสนับสนุน เป็นโครงการ
เพือ่สร้างความมัน่คงและความ
ปลอดภัยในพืน้ทีช่ายแดน

กจิกรรมหลักที ่2 การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมูบ่้าน/
ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจดัประชุมเพือ่ให้
ความรู้และซักซ้อมความเขา้ใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน 
- จดัอบรมผู้น าหมูบ่้าน 2 รุ่น
- จา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มลู ท าเอกสารโครงการบูรณา
การสร้างความมัน่คงฯ
- จา้งเหมาวิเคราะหข์อ้มลูแนวทางการพัฒนาจดุ
ผ่อนปรนชั่วคราว

850,600                             850,600

กจิกรรมหลักที ่3 การเชื่อมความสัมพันธ์กบัประเทศ
เพือ่นบ้าน ด้านการกฬีาสร้างความสัมพันธ์ และการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณีกบัประเทศเพือ่น
บ้าน ของ 5 อ าเภอชายแดน
- จดักจิกรรมและกฬีาเชื่อมสัมพันธ์ 5 อ าเภอ
ชายแดน

481,000                             481,000

กจิกรรมหลักที ่4 การอ านวยการบริหารจดัการและ
ตรวจติดตามและประเมนิผลแผนงานเพิม่
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมูบ่้านเพือ่
สร้างชุมชนชายแดนเขม้แขง็

347,000                             347,000
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ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

- ค่าพาหนะ/ทีพ่ัก ส าหรับตรวจติดตามเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
- จา้งเหมาจดัท าขอ้มลู

กจิกรรมหลักที ่5 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการขา่ว
โดยกลุ่มพลังงานมวลชนป้องกนัและแกไ้ขยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน 
- การจดัอบรมด้านการขา่ว 1 รุ่น
- จา้งเหมาพิมพ์เอกสารการขา่วตามสถานการณ์ต่างๆ

447,500                             447,500

3 กำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิม
มูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติ 
วฒันธรรม สขุภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

โครงกำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยง
ธรรมชำติและเศรษฐกิจท้องถ่ิน (สว่นที ่2)

2 95,541,800                              -            95,541,800                       -   

กจิกรรมหลักที ่5 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหล่งท่องเทีย่ว 
กจิกรรมย่อยที ่1 การพัฒนามาตรฐานแหล่งดูนกใน
พืน้ทีอ่นุรักษ์สัตว์ป่า (2,627,400 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 การปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน้ าตกแมส่า ชั้น 1 - 10 (4,421,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 การปรับปรุงภูมทิัศน์ด้วยทางเดิน
ยกระดับ 3,035,000 บ
กจิกรรมย่อยที ่4 การสร้างป้อมยามในชุมชน 
(KOBAN)ลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพ 880,000 บ
กจิกรรมย่อยที ่5 น าร่องเชียงใหมเ่มอืงปลอดภัยด้วย
 AI (พัฒนาระบบบูรณาการพร้อมการเชื่อมโยงขอ้มลู
เพือ่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและบริการ
นักท่องเทีย่ว ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Security)  
19,500,000 บ

2 95,541,800                   95,541,800 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด 
ทัง้นีม้ขีอ้สังเกตคือ กจิกรรมย่อยที ่
1 มกีารจดัซ้ือครุภัณฑ์ กจิกรรม
ย่อยที ่4 กอ่สร้างอาคาร และ
กจิกรรมย่อยที ่5 เป็นการจดัท า
ระบบ AI ซ่ึงเป็นภารกจิของ
หน่วยงานโดยตรง
กจิกรรมย่อยที ่9-10 มหีนังสือ
ยืนยันความต้องการของ อปท. 
หรือไม่
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ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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 งบประมำณ
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ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
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กจิกรรมย่อยที ่6 ศูนย์ขอ้มลูท่องเทีย่วและ
ศิลปกรรมชุมชนวัตวิถ ีอ าเภอสันป่าตอง (ระยะที ่1)
 15,000,000 บ
กจิกรรมย่อยที ่7 การปรับปรุงภูมทิัศน์เพือ่รองรับ
กจิกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน 
(ระยะที ่1) ต.ช้างเผือก อ.เมอืงเชียงใหม ่
(18,000,000 บ)

กจิกรรมย่อยที ่8 : ส่งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยบนสายทางหลักเพือ่รองรับการท่องเทีย่ว
ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่ในทางหลวงหมายเลข 108 
(จดัท าระบบป้ายใหข้อ้มลู/งานปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง)
กจิกรรมย่อยที ่9 การปรับภูมทิัศน์สวนสาธารณะ
หนองบัว และกอ่สร้างสวนสุขภาพ หมูท่ี ่๓ ต. 
หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่(454,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่10 การปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วน้ าพุ
ร้อนบ้านหนองครก ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่
(6,616,400 บ)

4  กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรเพ่ิมประสทิธิภำพชุมชน เพ่ือควบคุมกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ (สว่นที ่2)

5 19,887,700       -                      19,887,700         -                    

กจิกรรมหลักที ่3 กจิกรรมการบริหารจดัการเศษ
วัสดุเหลือทิง้ทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน
อย่างครบวงจร เพือ่ลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) 
กจิกรรมย่อยที ่1 สร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการขยะอย่างครบวงจร เพือ่ลดปัญหาฝุ่น
ควัน (PM 2.5) (871,800บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 ส่งเสริมการแปรรูปเศษขยะ
อนิทรีย์เป็นแกส๊ชีวภาพจากเศษอาหารและมลูสัตว์
ระดับครัวเรือน เพือ่ลดมลพิษและมลภาวะ 
(1,971,500บาท)

2,843,300                      2,843,300 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด ในด้านการป้องกนั
และแกไ้ขหมอกควัน

เชียงใหม ่  หน้า 21/46



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่4 กจิกรรมสร้างความเขม็แขง็แก่
ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพือ่แกไ้ขปัญหาการเผา
ในพืน้ทีก่ารเกษตร ของจงัหวัดเชียงใหม ่ปี 2564 
กจิกรรมย่อยที ่1 ประชุมเจา้หน้าทีพ่ีเ่ล้ียงระดับ
อ าเภอเพือ่เตรียมความพร้อมสร้างเครือขา่ยกลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบปลอดการเผา (17,500 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2  จดัท าแผนบริหารจดัการเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรตามบริบทพืน้ที ่(285,000 
บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 อบรมถา่ยทอดความรู้ด้านการ
ปลูกพืชทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
(612,500 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่4 จดัท าแปลงเรียนรู้ใหเ้ป็นแปลง
ต้นแบบการปลูกพืชทางเลือก 25 กลุ่ม (515,500 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5 การติดตาม ประเมนิผล และ
จดัท ารายงานผลการปฏิบัติงาน (22,000บาท)

1,467,500                      1,467,500

กจิกรรมหลักที ่5 การเตรียมความพร้อมในการ
รับมอืและการลดผลกระทบทางสุขภาพของ
ประชาชนชุมชน/สังคมด้วยภูมคุ้ิมกนั (RESILIENCE)
 ทีย่ั่งยืนต่อปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ปี 2564 
กจิกรรมย่อยที ่1 อบรมด้านสุขภาพอนามยัและการ
ปฏิบัติตนเพือ่การป้องกนัตนเองในภาวะฝุ่นควันแก่
ประชาชนกลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไป (698,500 
บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 ค่าจา้งเหมาจดัท าส่ือความรู้ และ
ส่ือระบบออนไลน์ (E-Book/Info-graphic) เร่ืองฝุ่น
ควัน (100,000 บาท)

3,522,800                      3,522,800
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่3 การสร้างพืน้ที/่เขตปลอดภัย 
(Safe Zone) จากมลพิษทางอากาศ ได้แก ่อปท. 
รพ.สต. โรงเรียน หน่วยงานรัฐ และยกระดับใหเ้ป็น
ศูนย์ส่งเสริมความรู้ด้านหมอกควันและไฟป่าเพือ่
สร้างองค์ความรู้ทีถ่กูต้องต่อการป้องกนัและลด
ผลกระทบจากภัยฝุ่นควันและท าการส่ือสารใหแ้ก่
สังคมและสาธารณะชน (2,105,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่4 การพัฒนาความร่วมมอืกบัสถาน
ประกอบการเอกชนโดยมอบเคร่ืองหมาย Safe 
Zoneใหแ้กส่ถานประกอบการเอกชน ได้แก ่โรงแรม
 ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หา้งสรรพสินค้า ร้านค้า 
(200,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่5 บริหารจดัการ (419,300 บาท)

กจิกรรมหลักที ่6  กจิกรรมหมูบ่้านต้นแบบการ
จดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและ
ภูมปิัญญาท้องถิน่
กจิกรรมย่อยที ่1  kick  off สร้างจติส านึกและ
ตระหนักใหก้บัผู้น าหมูบ่้าน/เยาวชน/องค์กร/สตรี/
ภาคเอกชน/ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย “พัฒนาคน สร้างคน
ต้นแบบ” (450,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จดัท า
แผนการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและจดัต้ัง
เครือขา่ย  บูรณาการแบประชารัฐ “ส่งเสริม พัฒนา 
เครือขา่ยต้นแบบ” (350,000 บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนสัมมาชีพ
ชุมชน เพือ่สร้างอาชีพ รายได้ทีม่ัน่คง และพัฒนา
คุณภาพชีวิต “หมูบ่้านต้นแบบ ชุมชนเขม้แขง็ 
เศรษฐกจิ สังคมดี ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล 
(2,500,000 บาท)
 กจิกรรมย่อยที ่4 เชิดชูเกยีรติ บุคคลต้นแบบ 
ชุมชนต้นแบบ เครือขา่ยต้นแบบ หมูบ่้านต้นแบบ 
ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (100,000 บาท)

3,400,000                      3,400,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่9 การสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม 
องค์กร เครือขา่ยประชาชนในการแกไ้ขปัญหาฝุ่น
ควันโดยสร้างเศรษฐกจิหมนุเวียนในชุมชน และการ
ปรับเปล่ียนอาชีพ 
กจิกรรมย่อยที ่1 อบรมการขยายพันธ์ุไผ่ (627,000
 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียน
อาชีพด้านการเกษตรเพือ่ลดการหาของป่า ลด
ปัญหาฝุ่นควัน ระดับต าบล (1,148,800 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เขม้แขง็องค์กรชุมชนมส่ีวนร่วมในการจดัท าแผน
แกไ้ขปัญหาฝุ่นควัน ระดับโซน  3 โซน (54,600 บ)

1,830,400                      1,830,400

กจิกรรมหลักที ่11 กจิกรรมสร้างความตระหนักรับรู้
ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพือ่ลด
ผละกระทบ PM2.5 (งบประมาณ 1,605,700บาท)
กจิกรรมย่อยที ่1 สร้างความตระหนักการรับรู้ การ
ป้องกนัหมอกควันไฟป่า ( 152,700บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 ลาดตระเวนและเฝ้าระวังเพือ่มใิห้
เกดิการเผา (1,253,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติใหย่ั้งยืน 
(200,000บาท)

1,605,700                      1,605,700

กจิกรรมหลักที ่12 กรรมแกไ้ขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
กจิกรรมย่อยที ่1 ท าแนวป้องกนัไฟป่า 
(500,000บาท) 
กจิกรรมย่อยที ่2 ลาดตระเวนป้องกนัไฟป่า 
(865,500บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 ลาดตระเวนป้องกนัไฟป่าของ
เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครอง (110,400บาท)

1,475,900                      1,475,900

กจิกรรมหลักที ่13 จดัอบรมหลักสูตรเพือ่เพิม่ทักษะ
การดับไฟป่าใหก้บัราษฎรในพืน้ที ่(อ าเภอเชียงดาว)

150,000                           150,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่14 กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพชุมชน
 แกไ้ขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) 
กจิกรรมย่อยที ่1 การพัฒนาศักยภาพและเพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5)  394,250บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 การลาดตระเวน ต้ังจดุตรวจ จดุ
สกดั เฝ้าระวัง และดับไฟป่า (117,150บาท) 
กจิกรรมย่อยที ่3 การสร้างความตระหนัก การรับรู้
และประชาสัมพันธ์การป้องกนัและแกไ้ข ปัญหา
หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM2.5)
 ( 49,000บาท)

560,400                           560,400

กจิกรรมหลักที ่15  กจิกรรมการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
และการจดัการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) อ าเภอฮอด
 จงัหวัดเชียงใหม ่
กจิกรรมย่อยที ่1 จดักจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษหมอกควันอ าเภอ
ฮอด  (Kick off) (50,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองระดับอ าเภอในการ
ด าเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
(120,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 จดัท าแนวกนัไฟ ๒ ชั้น ป้องกนัไฟ
ในหมูบ่้าน (225,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของก านัน
 และผู้ใหญ่บ้าน ในเชิงป้องกนัหรือยับย้ังภัยพิบัติ
กรณีฉกุเฉนิ (204,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่5 อบรมปรับทัศนคติผู้มพีฤติกรรม
ชอบเขา้ป่าเพือ่เกบ็หาของป่า และชอบเผาป่า หรือ
เกษตรกรทีม่ ีพฤติกรรมชอบเผาพืน้ทีก่ารเกษตรหลัง
เกบ็เกีย่วผลผลิตเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า (90,000บาท)

906,600                           906,600
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่6 สนับสนุนอปุกรณ์ภาคสนามใน
การดับไฟป่า (130,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่7 การอบรมเพือ่สร้างจติส านึก และ
ผลกระทบ ถงึพิษภัยของหมอกควันและไฟป่า ทีเ่กดิ
จากการเผาตอซังขา้ว เศษกิง่ไมใ้บหญ้าการเผาขยะ 
เผาเศษวัชพืช เผาวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร 
(87,600บาท)

กจิกรรมหลักที ่16  กจิกรรมแกไ้ขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า อ าเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม ่
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กจิกรรมย่อยที ่1 จดัท าแนวป้องกนัไฟป่าและจดัการ
เชื้อเพลิง (470,000บาท) 
กจิกรรมย่อยที ่2 ต้ังด่านชุมชนและลาดตระเวน
ป้องกนัไฟป่าของชุดปฏิบัติการชุมชน (750,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองในการลงพืน้ทีป่ระชาสัมพันธ์
และลาดตระเวนป้องกนัไฟป่า (244,800บาท)

1,464,800                      1,464,800

กจิกรรมหลักที ่17 การป้องกนัและปราบปรามการ
ลักลอบเผาในทีโ่ล่ง เพือ่จดัการปัญหาฝุ่นควัน 
(PM2.5) (งบประมาณ 200,000บาท)

200,000                           200,000

กจิกรรมหลักที ่18 กจิกรรมส่งเสริมการท าปุย๋หมกั
โดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตร 
กจิกรรมย่อยที ่1 อบรมถา่ยทอดความรู้เร่ืองการท า
ปุย๋หมกั (31,200บาท) 
กจิกรรมย่อยที ่2 ท าปุย๋หมกัวิธีวิศวกรรมแมโ่จ ้1 
(209,600บาท)

240,800                           240,800
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่19 กจิกรรมการบูรณาการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพืน้ทีอ่ าเภอดอยหล่อ 
กจิกรรมย่อยที ่1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองระดับอ าเภอ (65,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 จดัท าชุดเคล่ือนทีเ่ร็วออกปฏิบัติ
หน้าทีดั่บไฟป่า (10,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 จดัท าแนวกนัไฟและจดัท าฝาย
ชะลอกัน้น้ า (50,000บาท) 
กจิกรรมย่อยที ่4 จดัชุดเฉพาะกจิลาดตระเวนเพือ่
ป้องกนัหรือยับย้ังหมอกควันและไฟป่าอ าเภอดอย
หล่อ (57,000บาท) 
กจิกรรมย่อยที ่5 จดัราษฎรอาสาสมคัรป้องกนัไฟ
ป่าท าแนวกนัไฟ 2 ชั้น (37,500บาท)

219,500                           219,500

5 กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรจดัหำและพัฒนำแหลง่น้ ำ (สว่นที ่2) 5 4,950,000         -                      4,950,000                                 -   

กจิกรรมหลักที ่2 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งน้ าต้นทุนและการปรับปรุงสภาพล าน้ า เพือ่
การอนุรักษ์ฟืน้ฟูล าน้ าแมค่าว (งบประมาณ 
4,950,000บาท)

4,950,000                      4,950,000 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

6 กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรสิง่แวดลอ้มชุมชนและเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขียว 
(สว่นที ่2)

5 22,013,000       -                      15,119,776                    6,893,224

กจิกรรมหลักที ่1 กจิกรรมสร้างการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลพืน้ทีสี่เขยีว จดัท าระบบ
บริหารจดัการพืน้ทีสี่เขยีวในชุมชน
กจิกรรมย่อยที ่1 เพิม่พืน้ทีสี่เขยีวในชุมชน "สวนป่า
ประชารัฐ" เพือ่ความสุขของคนไทย 
(2,190,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 ส่งเสริมใหท้้องถิน่พัฒนาเครือขา่ย
ด้านส่ิงแวดล้อม เพือ่ใหเ้กดิการมส่ีวนร่วม ในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
502,000บาท
กจิกรรมย่อยที ่3) บริหารโครงการ และติดตาม
ประเมนิผล (74,000บาท)

2,766,000                      2,766,000 เห็นควรสนับสนุนเ เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ไม่เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมการ
สร้างบ้านพักราชการ  บ้านพัก
เจา้หน้าที ่และโรงจอดรถ จ านวน 4
 รายการ วงเงิน 6,893,224 บาท 
ในกจิกรรมย่อยที ่1 เนือ่งจากขดั
หลักเกณฑ์

กจิกรรมหลักที ่2 กจิกรรมจดัต้ังศูนย์เรียนรู้เพือ่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน พืน้ทีส่งวนชีวมณฑลแมส่า-คอกมา้
กจิกรรมย่อยที ่1 กอ่สร้างศูนย์เรียนรู้เพือ่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน พืน้ทีส่งวนชีวมณฑลแมส่า-คอกมา้ 
(15,876,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
ผลักดันการน าระบบจา่ยแทนคุณระบบนิเวศ 
(Payment for Ecosystem Services: PES) มาให้
ในพืน้ทีส่งวนชีวมณฑลแมส่า-คอกมา้ จ านวน 2 คร้ัง
 (52,400บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จดัท า
แผนการฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมพืน้ทีส่งวนชีวมณฑลแม่
สา-คอกมา้ แบบมส่ีวนร่วม จ านวน 6 คร้ัง 
(152,700บาท)

16,512,900                    9,619,676             6,893,224
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมย่อยที ่4 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขา่ย
ชุมชนพืน้ทีส่งวนชีวมณฑลแมส่า-คอกมา้ จ านวน 4 
คร้ัง ( 101,800บาท)
กจิกรรมย่อยที ่5 จดัท าจลุสารพืน้ทีส่งวนชีวมณฑล
แมส่า-คอกมา้ รายไตรมาส จ านวน 4 ฉบับๆละ 500
 เล่ม (80,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่6 จดัท าส่ือส่ิงพิมพ์เพือ่
ประชาสัมพันธ์และถอดบทเรียนทางปฏิบัติงาน
พืน้ทีส่งวนชีวมณฑลแมส่า-คอกมา้ เผยแพร่ใน
ระดับสากล จ านวน 500 เล่ม (250,000บาท)

กจิกรรมหลักที ่3  กจิกรรมอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สนับสนุน
ชุมชน ในการสร้างป่า เพิม่รายได้ในพืน้ทีโ่ครงการ
ร้อยใจรักษ์ จงัหวัดเชียงใหม ่
กจิกรรมย่อยที ่1) การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดย
การสร้างฝายชะลอน้ า แบบท้องถิน่เบือ้งต้น หรือ"
ฝายผสมผสาน" หมูบ่้านละ ๒๕ ตัว จ านวน ๔ 
หมูบ่้าน รวม 100 ตัว (500,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่2) การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดย
การสร้างฝายชะลอน้ า แบบกล่องเกเบีย้น ชนิดหนิ
ทิง้และเทปูนทับด้านบน จ านวน ๔ หมูบ่้านๆละ 5 
ตัว  รวม 20 ตัว (300,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่3) กจิกรรมจดัซ้ือกล้าไม ้สนับสนุน
ชุมชน เพือ่สร้างป่าและเพิม่รายได้ (500,000บาท)
กจิกรรมย่อยที ่4) กจิกรรมส่งเสริมการปลูกหวาย 
จ านวน 2 พืน้ที ่พืน้ทีล่ะ 100 ไร่ รวม 200 ไร่ 
(700,000บาท)

2,000,000                      2,000,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่5 ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีบ่้านพักขา้ราชการตุลาการศาล
ยุติธรรม 
กจิกรรมย่อยที ่1  ฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติ เพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมใน
การอนุรักษ์พืน้ทีก่อ่สร้างบ้านพักขา้ราชการตุลาการ
ฯ จ านวน 2 รุ่น
กจิกรรมย่อยที ่2 บ ารุงรักษา ต้นไมใ้หญ่พืชคลุมดิน 
บริเวณพืน้ทีบ่้านศาล 
กจิกรรมย่อยที ่3 ติดตามการฟืน้ตัวของระบบนิเวศ
พืน้ทีก่อ่สร้างบ้านศาล (50 ไร่)
กจิกรรมย่อยที ่4 ท าแนวกนัไฟ (5,140 บาท/กม. X
 8 กม.)

734,100                           734,100

7  กำรจดักำรปัญหำฝุ่นควนั 
(PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื

โครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพดิน (สว่นที ่2) 5 2,428,200                                -              2,428,200                       -   

กจิกรรมหลักที ่2 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ดินใหชุ้มชนในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่
(อบรม/สนับสนุนวัสดุกอ่สร้างโรงเพาะหญ้าแฝก/
วัสดุเกษตรในการเพาะหญ้าแฝก จ านวน 5 พืน้ที่)

2,428,200                      2,428,200 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

8  กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย
 เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรยกระดับกำรผลติ กำรแปรรูป กำรตลำด
สนิค้ำอำหำรเกษตรปลอดภัยสูเ่กษตรอินทรีย ์
(สว่นที ่2)

2 22,383,100       -                      18,433,100         3,950,000           

กจิกรรมหลักที ่2  ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การผลิตน้ าผ้ึงคุณภาพสูงล้านนา จงัหวัดเชียงใหม่
กจิกรรมย่อยที ่1 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีดี่ส าหรับฟาร์มผ้ึง (GAP) สู่
มาตรฐานน้ าผ้ึงคุณภาพสูงล้านนา (76,500 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  ก าหนดหลักเกณฑ์และตรวจ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทีดี่ส าหรับฟาร์มผ้ึง ศูนย์
รวบรวมน้ าผ้ึง โรงงานแปรรูปน้ าผ้ึง และสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ึง  ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าผ้ึง
คุณภาพสูงล้านนา (559,900 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  ส่งเสริมและรณรงค์สร้างการรับรู้
ในขบวนการผลิต แปรรูป เชื่อมโยงการตลาด
ปลอดภัยของน้ าผ้ึงคุณภาพสูงล้านนา (299,500 บ)

935,900                           935,900

กจิกรรมหลักที ่3 การผลิตพืชผักคุณภาพ 
กจิกรรมย่อยที ่1 ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย
ในระบบโรงเรือนอ าเภอฮอด (3,044,950 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย
ในพืน้ทีอ่ าเภอแมแ่จม่ (1,476,650 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 ส่งเสริมและพัฒนาพืชผัก ตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP (2,599,100 บ)

7,120,700                      7,120,700

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีม่ศัีกยภาพ
ของจงัหวัด เช่น น้ าผ้ึง พืชผัก เหด็ 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมหลัก
ที ่8 กจิกรรมย่อยที ่ 4  จดัท าระบบ
เว็ป แอพพลิเคชั่น รวบรวม
ฐานขอ้มลูผู้ปลูกผักพืน้บ้าน 
ร้านอาหาร เพือ่ใหเ้กดิการซ้ือขาย
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และสร้าง
สูตรอาหารด้วยนวัตกรรมดิจทิัล 
โดยใช้พืชผักพืน้บ้านทีดี่ต่อสุขภาพ 
(3,950,000 บ) เนือ่งจากเป็น
กจิกรรมท าระบบเว็ปและ
แอพพลิเคชั่น ซ่ึงต้องมผู้ีดูแลระบบ
 การด าเนินงาน ในระยะยาว
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่4 กอ่สร้างอาคารคัดบรรจผุลิตผล 
คสล. ชั้นเดียว ( อ.เชียงดาว)

4,611,100                      4,611,100

กจิกรรมหลักที ่5 การส่งเสริมการผลิตเหด็เศรษฐกจิ
เชิงการค้า
กจิกรรมย่อยที ่1 การผลิตหวัเชื้อเหด็ทีไ่ด้มาตรฐาน 
(517,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  การพัฒนาการเพาะเหด็เศรษฐกจิ
เชิงค้า (1,949,800 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  การพัฒนาการแปรรูปเหด็เพือ่
เพิม่มลูค่า (362,200 บ)

2,829,000                      2,829,000

กจิกรรมหลักที ่7 การผลิตและใช้แหนแดงเพือ่การ
ผลิตขา้วปลอดภัยในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม ่
กจิกรรมย่อยที ่1  การจดัการศูนย์การเรียนรู้แหน
แดง เพือ่เป็นจดุสาธิต รวบรวมแหนแดง และ
ถา่ยทอดเทคโนโลยีแกผู้่สนใจ (194,500 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  การเผยแพร่และการขยายผลการ
ใช้ประโยชน์ของแหนแดงในนาขา้ว (115,500 บ)

310,000                           310,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่8  ยกระดับผักพืน้บ้านสู่อาหาร
สุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
กจิกรรมย่อยที ่1  จดัอบรมใหค้วามรู้การปลูกผัก
พืน้บ้าน ผักเศรษฐกจิ ด้วยเทคโนโลยีการเกษตร 
(116,400 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2  รวบรวมฐานขอ้มลูผู้ปลูกผัก
พืน้บ้าน และขอ้มลูคุณค่าทางโภชนาของผักพืน้บ้าน 
(210,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3  การแขง่ขนัท าเมนูอาหารเพือ่
สุขภาพ จากผักพืน้บ้านโดยระบุการสร้างสูตร
อาหารด้วยนวัตกรรมดิจทิัล และกจิกรรมโปรโมท
ร้านค้าทีน่ าเมนูอาหารทีผ่่านการคัดเลือก จดั
โปรโมชั่นประจ าร้านใหแ้กน่ักท่องเทีย่ว (ชิมช๊อปใช้) 
(2,300,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4  จดัท าระบบเว็ป แอพพลิเคชั่น 
รวบรวมฐานขอ้มลูผู้ปลูกผักพืน้บ้าน ร้านอาหาร 
เพือ่ใหเ้กดิการซ้ือขายต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และ
สร้างสูตรอาหารด้วยนวัตกรรมดิจทิัล โดยใช้พืชผัก
พืน้บ้านทีดี่ต่อสุขภาพ (3,950,000 บ)

6,576,400                      2,626,400             3,950,000

14  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมสงบ
เรียบร้อยในจงัหวดัเชียงใหม่

1 2,497,000         -                        2,497,000                                 -   

กจิกรรมหลักที ่1.การป้องกนัมใิหเ้กดิอนัตรายหรือ
ความสูญเสียต่อชีวืตและทรัพย์สินของประชาชน

733,000                           733,000

กจิกรรมหลักที ่2 การเพิม่ศักยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนจงัหวัดเชียงใหม่

300,000                           300,000

กจิกรรมหลักที ่3 กฎหมายเบือ้งต้นทีป่ระชาชนต้องรู้ 1,464,000                      1,464,000

เห็นควรสนับสนุน เพือ่ป้องกนัและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

15  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรกำรปลกูฝังจติส ำนึกสร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ 
พัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมขัดแยง้อยำ่งยัง่ยนื

3 770,000           -                      500,000             270,000             

กจิกรรมหลักที ่1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
ปกครอง ในฐานะผู้มบีทบาทผู้น าในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์ในพืน้ที ่เพือ่สร้างความมัน่คง
อย่างยืน

270,000                           270,000 เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมหลักที ่
2 เนือ่งจากมคีวามสอดคล้องกบั
ประเด็นการพัฒนาจงัหวัด 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมหลัก
ที ่1 เนือ่งจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของทางราชการ

กจิกรรมหลักที ่2 การสนับสนุนเพิม่ประสิทธิภาพ
จติอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการช่วยเหลือ
งานสาธารณภัย และงานพัฒนาพืน้ที่

500,000            500,000               

16  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรสง่เสริมควำมปลอดภัยทำงถนน เพ่ือ
ควำมปลอดภัยชำวเชียงใหม่

1 2,320,000         -                      2,320,000                                -   

กจิกรรมหลักที ่1 ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
เพือ่ชาวเชียงใหม ่และนักท่องเทีย่ว 
กจิกรรมย่อยที ่1 เพิม่ศักยภาพการด าเนินมาตรการ
ความปลอดภัยทางถนน จงัหวัดเชียงใหม ่(720,000
 บ)
"กจิกรรมย่อยที ่2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการติดตามการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอบุัติเหตุ (500,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอบุัติเหตุทางถนน 
(500,000 บ)

1,720,000          1,720,000            เห็นควรสนับสนุน เพือ่ความ
ปลอดภัยทางถนนในการสัญจรของ
ประชาชน
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

 กจิกรรมหลักที ่2  การกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไมม่ฝีา (มตีะแกรงเหล็ก
เฉพาะทางเขา้บ้าน) ขา้งตลาดบ้านโป่ง หมู ่1 ต าบล
บ้านโป่ง อ าเภอพร้าว จงัหวัดเชียงใหม ่1 แหง่

600,000            600,000               

17  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์

1,3,4 431,300           -                      431,300                                   -   

กจิกรรมหลักที ่1 การอบรมประชาชนใหค้วามรู้และ
ร่วมแกไ้ขปัญหาการค้ามนุษย์

431,300                           431,300 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการค้ามนุษย์

18  กำรจดักำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมมัน่คง และ
ยกระดับคุณภำพชีวติทีดี่ของ
ประชำชน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงพระพุทธศำสนำ 3,4            644,000                        -                        -                644,000

กจิกรรมหลักที ่1  การอบรมเพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพของพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการใน
จงัหวัดเชียงใหม่

            644,000                644,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็น
การอบรมบุคลากรของรัฐ
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

19 กำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิม
มูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติ 
วฒันธรรม สขุภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

โครงกำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยง
วฒันธรรมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน

2 28,100,000       -                      28,100,000         -                    

กจิกรรมหลักที ่1 สนับสนุนกจิกรรมการท่องเทีย่ว
งานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิน่ 
กจิกรรมย่อยที ่1 ส่งเสริมอาหารเพือ่การท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural 
Tourism" (3,000,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 เชียงใหมเ่มอืงดนตรี (2,000,000 
บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 ส่งเสริมการจดักจิกรรมต้อนรับ
เทศกาลการท่องเทีย่วจงัหวัดเชียงใหม ่(2,500,000 
บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 การฝึกอบรมอาสาสมคัร
ช่วยเหลือนักท่องเทีย่วเพือ่สร้างความเชื่อมัน่และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยใหน้ักท่องเทีย่ว (200,000
 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5 สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์
จงัหวัดเชียงใหม ่(1,500,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่6 ส่งเสริมงานมหกรรมไมด้อกไม้
ประดับ (4,500,000 บ)

13,700,000                   13,700,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่2  การส่งเสริมการท่องเทีย่วเพิม่
มลูค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกจิท้องถิน่ 
กจิกรรมย่อยที ่1 สืบค้นขอ้มลู เร่ืองเล่า ประเพณี 
วิถชีีวิต แหล่งท่องเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม ราษฎรบน
พืน้ทีสู่ง และจดัท าเป็นเอกสารชุดความรู้เพือ่
เผยแพร่ (255,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 เวทีใหค้วามรู้การประเมนิ
มาตรฐานการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม (48,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 ส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมช่องทางส่ือออนไลน์ (48,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 การจดัท าส่ือวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
(300,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่5 นิทรรศการ “Tribal Life 
Festival in Chiangmai 2021” (2,301,000 บป
กจิกรรมย่อยที ่6 ถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ 
(48,000 บ)

3,000,000                      3,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่สนับสนุน
การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม

กจิกรรมหลักที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วเพิม่มลูค่า
เชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกจิท้องถิน่ 
กจิกรรมย่อยที ่1 จดังานมหกรรมเมอืงหตัถกรรม
สร้างสรรค์ ( Craft & Folk Art) (3,000,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 ประเพณีสักการะกูเ่จา้หลวง 
(450,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่3 งานมหกรรมผ้าพืน้ถิน่ล้านนา 
(3,000,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่4 การบริหารจดัการ (50,000 บ)

6,500,000                      6,500,000

กจิกรรมหลักที ่4 พัฒนาด้านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพือ่การท่องเทีย่ว
กจิกรรมย่อยที ่1 ส่งเสริมการท่องเทีย่วเขา้ร่วมงาน
เทศกาลไทยเทีย่วไทย (3,400,000 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดด้านการ
ท่องเทีย่วทางหตัถศิลป์ Craft & Folk Art Village 
(1,500,000 บ)

4,900,000                      4,900,000

เชียงใหม ่  หน้า 37/46



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

20  กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย
 เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรเสริมสร้ำงนวตักรรมกำรผลติอัจฉริยะใน
อุตสำหกรรมอำหำร (Northern Thailand 
Food Valley to Smart Industry 4.0)

2 10,500,000       -                      10,500,000                               -   

กจิกรรมหลักที ่1 พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ (Northern Thailand Food Valley
 Farmers to Entrepreneurs Development)

4,000,000          4,000,000            เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด

กจิกรรมหลักที ่2 พัฒนาบรรจภัุณฑ์ทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อมส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร ภายใต้ BCG
 MODEL(Northern Thailand Food Valley – 
Green Packaging for Food Industry)

6,500,000          6,500,000            

21 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
 (Creative Economy)โดย
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภูมิ
ปัญญำ และอัตลกัษณ์ลำ้นนำ

โครงกำรยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวตักรรมเชิง
สร้ำงสรรค์(Chiang Mai Creative Innovation)

2 8,500,000         -                        8,500,000                                 -   

กจิกรรมหลักที ่1 สร้างสตาร์ทอพัรุ่นใหมด้่วย
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative 
Innovation Startup)

4,500,000                      4,500,000 เห็นควรสนับสนุน  เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด

กจิกรรมหลักที ่2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation
 Product)

4,000,000                      4,000,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

22 กำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิม
มูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติ 
วฒันธรรม สขุภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

โครงกำรสง่เสริมกำรท่องเทีย่วเพ่ิมมูลค่ำ
เช่ือมโยงสขุภำพและเศรษฐกิจท้องถ่ิน

2 982,800           -                      982,800                                   -   

กจิกรรมหลักที ่1 การพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริการท่องเทีย่วเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกจิ
ท้องถิน่ 
กจิกรรมย่อยที ่1 การอบรมบุคลากรด้านการบริการ
สุขภาพด้วยภูมปิัญญาล้านนาเพือ่รองรับการ
ท่องเทีย่วชุมชนท้องถิน่

179,200            179,200               เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัดในด้านการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพ

กจิกรรมหลักที ่2 การออกแบบบริการและ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกจิหมูบ่้านน้ าพุร้อน สปา และ
นวดไทย 
กจิกรรมย่อยที ่1 อบรมทักษะเพือ่ออกแบบการ
บริการและการสร้างอตัลักษณ์สินค้าและบริการใน
ธุรกจิหมูบ่้านน้ าพุร้อน สปา และนวดไทย (200,000
 บ)
กจิกรรมย่อยที ่2 การจดันิทรรศการแสดงผลงาน 
และผลิตภัณฑ์ เพือ่ส่งเสริมการยกระดับและสร้าง
ภาพลักษณ์ของธุรกจิ สปา และนวด (300,000 บ)

500,000            500,000               

กจิกรรมหลักที ่3 การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร
การท่องเทีย่วเชิงกฬีาเชื่อมโยงเศรษฐกจิท้องถิน่

303,600            303,600               
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

23  กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย
 เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลติภัณฑ์จำกพืชผักและ
สมุนไพรด้วยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม (Veggie & Herbal Novelty)

2          4,000,000                        -              4,000,000                       -   

กจิกรรมหลักที ่1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
เกษตรแปรรูปด้วยสารสกดัมลูค่าสูงจากพืชผักและ
สมนุไพร

          4,000,000             4,000,000 เห็นควรสนับสนุน  โดยเป็นการ
ส่งเสริมและเพิม่มลูค่าพืชผัก
สมนุไพรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

24  กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย
 เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

 โครงกำรยกระดับกำรผลติ กำรกระจำยพันธุ์ 
กำรแปรรูป  กำรสร้ำงผลติภัณฑ์และกำรตลำด
มะแขวน่แบบครบวงจร

2 5,112,180         -                      5,112,180                                 -   

กจิกรรมหลักที ่1 การส ารวจ ศึกษาและ
เปรียบเทียบพันธ์ุมะแขว่นพันธ์ุดีจากแต่ละแหล่ง 
- ส ารวจ รวบรวมพันธ์ุมะแขว่นจากแหล่งผลิตทีม่ี
ชื่อเสียง /วิเคราะหด้์านกายภาพพืน้ที ่/วิเคราะห์
พันธุกรรม (DNA) /สกดัแยกน้ ามนัหอมระเหยจาก
ส่วนหุม้เมล็ดมะแขว่นเพือ่เปรียบเทียบปริมาณ
น้ ามนัหอมระเหยจากแต่ละแหล่ง /วิเคราะห์
ปริมาณสารส าคัญหลักทีเ่ป็นตัวก าหนดคุณภาพ ใน
น้ ามนัหอมระเหยมะแขว่น

450,000                           450,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมและ
เพิม่มลูค่ามะแขว่น ซ่ึงเป็นพืช
เศรษฐกจิตัวใหมข่องจงัหวัด
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

กจิกรรมหลักที ่2 การสร้างและส่งเสริมเครือขา่ย
ผู้ผลิตและการพัฒนาการผลิตมะแขว่นพันธ์ุดี
- จดัการประชุมเพือ่สร้างกลุ่มและส่งเสริม
เครือขา่ย/จดัสร้างแปลงต้นแบบ/ ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพือ่ถา่ยทอดองค์ความรู้ในการปลูกมะ
แขว่นและการปลูกร่วมกบัพืชเศรษฐกจิอืน่/จดัสร้าง
โรงเรือนในพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่ใช้ในการผลิตต้นกล้า
มะแขว่นพันธ์ุดี/ ผลิตต้นกล้ามะแขว่นพันธ์ุดีทีพ่บมี
สารส าคัญและปริมาณน้ ามนัหอมระเหยสูง จ านวน 
10,000 ต้น/ ส่งมอบ ติดต้ัง สาธิตและฝึกอบรมการ
ใช้งานและการบ ารุงรักษา เคร่ืองกล่ันน้ ามนัหอม
ระเหย ใหก้บักลุ่มเครือขา่ยผู้ผลิตมะแขว่นในพืน้ที่
เป้าหมาย/จดักจิกรรมถา่ยทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาการผลิตมะแขว่นแกเ่กษตรกรและผู้สนใจ

1,610,000                      1,610,000

กจิกรรมหลักที ่3 การพัฒนาการแปรรูปมะแขว่น
เพือ่เพิม่มลูค่าโดยใช้เคร่ืองอบแหง้ประสิทธิภาพสูง
แบบประยุกต์ของกรมวิชาการเกษตร 
- สนับสนุน ส่งมอบและถา่ยทอดเทคนิคการใช้งาน
เคร่ืองอบประสิทธิภาพสูงในการอบแหง้มะแขว่น
ใหก้บัชุมชน/กลุ่มเกษตรกร ในพืน้ทีป่ลูกมะแขว่นที่
มชีื่อเสียงและพืน้ทีข่องจงัหวัดเชียงใหม ่อ าเภอละ 1 
เคร่ือง ทีม่ปีริมาณผลผลิตเพียงพอและขาดแคลน
เคร่ืองมอืในการแปรรูป ใหม้กีารใช้งานจริงชุมชนละ
อย่างน้อย 1 เคร่ือง
- จดัอบรมและใหค้วามรู้การแปรรูปผลผลิตจากมะ
แขว่นด้วยการอบแหง้เพือ่เพิม่มลูค่าวัตถดิุบ
- จดัแสดงผลงานและผลการด าเนินงานร่วมกบั
หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานจงัหวัดที่
เกีย่วขอ้ง

1,186,200                      1,186,200

กจิกรรมหลักที ่4 การเพิม่มลูค่าผลผลิตและการ
จดัสร้างผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นทดแทนสารเคมใีน
การป้องกนัก าจดัโรคพืชและแมลง

633,800                           633,800
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

(จดัหาวัตถดิุบผลผลิตมะแขว่นทีม่คุีณภาพและ
ปริมาณเพียงพอต่อการทดสอบ/ สกดัสารส าคัญ
และน้ ามนัหอมระเหยจากแต่ละส่วนของมะแขว่น/
ศึกษาการออกฤทธ์ิของสารสกดักบัโรคและแมลง
ศัตรูพืชทีส่ าคัญ/ทดสอบหาอตัราส่วนและ
ส่วนประกอบทีเ่หมาะสมในการใช้งาน/ออกแบบ
และจดัท าผลิตภัณฑ์ทดแทนสารเคมใีนการป้องกนั 
ก าจดัโรคพืชและแมลง/ จดักจิกรรมแนะน าและ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในนิทรรศการวิชาการของ
หน่วยงาน และในพืน้ทีอ่ย่างน้อย 5 คร้ัง)

กจิกรรมหลักที ่5 สร้างผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม 
(ผลิตภัณฑ์ส าหรับการนวดและสปาร์ ผลิตภัณฑ์
ส าหรับช่องปาก ผลิตภัณฑ์กระตุ้นความอยากอาหาร
 ฯ) จากผลผลิตมะแขว่น 
- จดัหาวัตถดิุบผลผลิตมะแขว่นทีม่คุีณภาพและ
เหมาะสมในการแปรรูป
/สกดัสารส าคัญและน้ ามนัหอมระเหย/ ศึกษาการ
ออกฤทธ์ิของสารสกดั/หาอตัราส่วนและ
ส่วนประกอบทีเ่หมาะสมในการใช้งานในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์/ออกแบบและจดัท าผลิตภัณฑ์/จดั
กจิกรรมแนะน าและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์/ ผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยร้านค้าคณะเภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และอืน่ๆ

867,900                           867,900

กจิกรรมหลักที ่6 การจดัท าขอ้มลูเพือ่เสนอการขึน้
ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ “มะแขว่นเชียงใหม่”

101,280                           101,280

 กจิกรรมหลักที ่7 การจดัท าฐานขอ้มลู การจดั
นิทรรศการและประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์กบัตลาด

263,000                           263,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

25 กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยเกษตรกร
สูก่ำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื

2 565,000           -                      565,000                                   -   

กจิกรรมหลักที ่1 ส ารวจและจดัท าขอ้มลูเกษตรกร
และพืน้ทีเ่กษตรกรรมย่ังยืน

50,000                              50,000

กจิกรรมหลักที ่2 การพัฒนาเกษตรกร พืน้ที่
การเกษตร และการขยายผล

200,000                           200,000

- การฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการผลิตเกษตรได้
มาตรฐานรับรอง /การออกแบบ วางแผนการผลิต 
และจดัท าผังฟาร์มร่วมกบัเกษตรกร / การวิเคราะห์
ศักยภาพเกษตรกรและระบบการผลิต

กจิกรรมหลักที ่3 จดัท าฐานขอ้มลูด้านการผลิต 
ผู้บริโภค และการตลาด

30,000                              30,000

กจิกรรมหลักที ่4 การอบรมถา่ยทอดความรู้การจดั
การเกษตรสมยัใหม ่(Smart Farming) และการ
เชื่อมโยงเครือขา่ยเกษตรกรรมย่ังยืน

40,000                              40,000

กจิกรรมหลักที ่5 การเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาด และการ
จดัการสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ 
ส าหรับเกษตรกรเครือขา่ยเกษตรกรรมย่ังยืน

30,000                              30,000

กจิกรรมหลักที ่6 การส่งเสริมและสนับสนุนจดุ
เรียนรู้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ พัฒนาองค์
ความรู้และแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร

125,000                           125,000

กจิกรรมหลักที ่7 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 
บรรจภัุณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาด

40,000                              40,000

กจิกรรมหลักที ่8 การการประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตรและการพัฒนาพืน้ทีเ่กษตรกรรมย่ังยืนของ
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการการเกษตร

40,000                              40,000

กจิกรรมหลักที ่9 การติดตามประเมนิผล 10,000                              10,000

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

26 กำรขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรูปมูลค่ำสงูตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวตักรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสนับสนุนกำร
พัฒนำด้ำนกำรเกษตร

2 7,424,300         -                      7,424,300                                 -   

กจิกรรมหลักที ่1 โครงการส่งเสริมการผลิต
การเกษตรเพือ่การส่งออก (กอ่สร้างดาดล าเหมอืง
คอนกรีตเสริมเหล็ก) ล าเหมอืงแมย่่อย ม.5 บ้านป่า
หา้ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวัดเชียงใหม่

952,300                           952,300 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด

กจิกรรมหลักที ่2  โครงการปรับปรุงแนวตล่ิงล า
เหมอืงกลาง โดยการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิง คสล. 
บริเวณล าเหมอืงกลาง ม.8 บ้านสันป่าเด่ือ ต าบล
หนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม ่ระยะทาง 
486 ม.

1,540,000                      1,540,000

กจิกรรมหลักที ่3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบล าเหมอืงกลาง ม.2 บ้านป่าสา
 ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม ่กว้าง
 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 เมตร พืน้ที ่2,000 
ตรม.

1,210,000                      1,210,000

กจิกรรมหลักที ่4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้านง้ิวเฒ่า หมูท่ี ่8 เชื่อมบ้าน
นากู ่หมูท่ี ่9 ต าบลแมส่าบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวัด
เชียงใหม ่(ชม.ถ.173-009) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว1,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 6,650.00 ตารางเมตร

3,722,000                      3,722,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

27 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
 (Creative Economy)โดย
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภูมิ
ปัญญำ และอัตลกัษณ์ลำ้นนำ

โครงกำรสง่เสริมกำรค้ำและพัฒนำตลำดเชิงรุก
ผลติภัณฑ์จงัหวดั (Chiang Mai Brand) สนิค้ำ
ทีม่ีศักยภำพ และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์จงัหวดั
เชียงใหม่

2 7,800,000         -                      7,800,000                                 -   

กจิกรรมหลักที ่1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จงัหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าทีม่ศัีกยภาพ และ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของจงัหวัดเชียงใหม่

470,000                           470,000 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัดด้านการพัฒนา
เศรษฐกจิสร้างสรรค์

กจิกรรมหลักที ่2 เขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าระดับนานาชาติ เช่น งาน Thaifex , งาน 
Style , งานทีจ่ดัโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ

2,500,000                      2,500,000

กจิกรรมหลักที ่3 เขา้ร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ในต่างประเทศ เช่น งานเอก็ซ์โปจนี-เอเชียใต้/คุนห
มงิแฟร์ ฯลฯ จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 5 คูหา

1,700,000                      1,700,000 รายการดังกล่าว เป็นค่าใช้จา่ยใน
การเดินทางไปต่างประเทศ ควร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.บ.ภ.

กจิกรรมหลักที ่4 การบริหารจดัการและการติดตาม
ผลการด าเนินงาน

330,000                           330,000

กจิกรรมหลักที ่5 เชื่อมความสัมพันธ์กบัประเทศ
เพือ่นบ้าน

2,800,000                      2,800,000
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ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ช่ือชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยทุธศำสตร์

ชำติ
งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ (บำท)

 งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
ภำยในกรอบวงเงิน

(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควรสนับสนุน
เกินกรอบวงเงิน 

(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่

28 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
 (Creative Economy)โดย
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภูมิ
ปัญญำ และอัตลกัษณ์ลำ้นนำ

  โครงกำรข่วงวฒันธรรมลำ้นนำ 2 2,000,000                                  -              2,000,000                       -   

กจิกรรมหลักที ่1 กจิกรรมจดังานมหกรรมขว่ง
วัฒนธรรมล้านนา

2,000,000                      2,000,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและ เป็น
การอนุรักษ์ประเพณีภูมปิัญญา
พืน้บ้าน

29 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
 (Creative Economy)โดย
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภูมิ
ปัญญำ และอัตลกัษณ์ลำ้นนำ

โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำกำรประกอบธุรกิจสู่
ระดับสำกลตำมแนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

2 10,000,000                              -            10,000,000                       -   

กจิกรรมหลักที ่1 จดังาน Unseen Creative 
Lanna 2021

10,000,000                   10,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากมี
ความสอดคล้องกบัประเด็นการ
พัฒนาจงัหวัด

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ      10,000,000          10,000,000
รวมทัง้สิน้       680,959,265           408,567,460         247,093,156          25,298,649
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