
ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรและผู้ประกอบการดา้นการ
ทอ่งเที่ยว และบริการสุขภาพ

        10,826,000

กิจกรรมพฒันาบคุลากรวชิาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน ตามข้อตกลงร่วมวา่ด้วยการ
ยอมรับคุณสมบติับคุลากรวชิาชีพ MRA

              900,000  สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมประสานความร่วมมือการพฒันาแรงงานวชิาชีพและบคุลากรด้านการ
ท่องเท่ียวใหเ้กิดความสอดคล้องกับการขยายตัวธรุกิจการท่องเท่ียว (CHIANGMAI
 HOTEL & TOURISM EXPO)

           4,400,000  สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส ารวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว ตาม
มาตรฐานกรมการท่องเท่ียว

           2,500,000  สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการบริการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล            3,026,000  สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๑๙ เชียงใหม่

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ

58,229,620         

กิจกรรมฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture)            3,000,000  สนง.เกษตรจังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมเชียงใหม่เมืองกาแฟ (CHIANG MAI : THE COFFEE HUB - CMCH)          41,000,000   ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ ๑

กิจกรรมพฒันาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภณัฑ์สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
โอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าจาก Local สู่ Global

           2,029,320  สนง.พาณิชย์จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมสานพลังประชารัฐ  เพื่อบา้นเกิดจังหวดัเชียงใหม่            3,341,000  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม่            2,326,600  สนง.เกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเมืองเกษตรสีขียว (Green Agricultur City)            6,532,700  สนง.เกษตรจังหวัด

เชียงใหม่

3 โครงการลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเปน็ธรรมทางสังคม 15,271,600        

กิจกรรมการบรูณาการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนท่ีขาดโอกาสทางสังคม ตาม
แนวทางการอ านวยความยุติธรรมในชุมชน

1,500,000           ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมการส ารวจข้อมูล พฒันาศักยภาพ และส่งเสริมการมีรายได้และการมีงาน
ท าของแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเฉพาะ แรงงานภาคเกษตร และผู้ไม่มีงานท า

3,221,600           ส านักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ใน
พื้นท่ีหา่งไกล และพื้นท่ีท่องเท่ียว

7,250,000           ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

บัญชเีรียงโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2561

(เรียงล าดบัโครงการ)
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กิจกรรมการลดช่องวา่งในการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่มประชากรเข้าถึงยาก 
ด้อยโอกาส ด้วยชุดบริการแบบ RRTTR

3,300,000           ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

4 โครงการควบคุมและแก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศ 28,179,350        

กิจกรรมการแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่จังหวดัเชียงใหม่ 15,950,000         สนง.ทสจ.ชม./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปญัหาหมอกควนั และลดโลกร้อน
 อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่

7,692,300           สนง.พลังงาน จ.ชม.

กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการปอ้งกัน ควบคุมและแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ 4,537,050           สบอ.16

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นความมั่นคงภายใน เพ่ือรับมอืกับภยัความมั่นคง
ทกุรูปแบบ

12,487,080        

เพิ่มประสิทธภิาพด้านความมั่นคงภายใน เพื่อรับมือกับภยัความมั่นคงทุกรูปแบบ            9,051,080  ที่ท าการปกครองจังหวัด

เชียงใหม่

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหนา้ท่ีเพื่อปอ้งกันการค้า

มนษุย์ด้านแรงงาน
           1,200,000  ส านักงานแรงงานจงัหวดั/

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

แรงงาน

เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังานเชิงบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานเพิ่มแก้ไขปญัหา

และปอ้งกันปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนษุย์ในพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่
           1,500,000  ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจัดระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ และการด าเนนิการตามนโยบายลด

อบายมุข สร้างสุขใหสั้งคม
              736,000  ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการทอ่งเที่ยวในชมุชนและ
ทอ้งถ่ิน

17,300,000        

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน            3,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชนเผ่าจังหวดัเชียงใหม่            7,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมฟื้นฟ ูและอนรัุกษท์รัพยากรท่องเท่ียวรวมถึงวถิีชีวติดังเดิมของชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว (วดัศรีสุพรรณ)
           2,700,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาอัตลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม            4,600,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดบัการ
ผลิตและการประกอบธุรกิจ

11,727,400        

กิจกรรมพฒันาการแปรรูปและบรรจุภณัฑ์สินค้าเกษตรและอาหารใหม้ีมูลค่าเพิ่ม

สูงขึ้น
           2,066,000  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่อนาคต            4,500,000   ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ ๑
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กิจกรรมหมู่บา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวดัเชียงใหม่ (Creative Industry 

Village : CIV)
           5,161,400   ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ ๑

8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภมูปิญัญาล้านนากลุ่มชาตพัินธ์สู่สากลพื นที่
ทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรมและเมอืงมรดกโลก

19,000,000        

กิจกรรมชุมชนท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 4,000,000           ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจัดประชุมและจัดท าฐานข้อมูลเชิงกายภาพและสังคมเมืองมรดกโลก
เชียงใหม่

3,500,000           ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมอนรัุกษด้์านวฒันธรรมและภมูิปญัญา 2,500,000           อ าเภอหางดง

กิจกรรมการบรูณาการการพฒันาการท่องเท่ียวกลุ่มชาติพนัธบ์นท่ีสูงอย่างยั่งยืน
3,000,000           

ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมขับเคล่ือนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
6,000,000           

    คณะวิจิตรศิลป์    
ม.เชียงใหม่

9 โครงการจัดการขยะมลูฝอยโดยใชเ้ทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน 15,250,000        

กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายตกค้างสะสมและสถานท่ีก าจัดท่ี
ไม่ถูกต้องในเชิงรุก

9,000,000           สนง.ทสจ.ชม./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตวร์ะดับครัวเรือน 3,000,000           สนง.พลังงาน จ.ชม.

กิจกรรมการพฒันาและส่งเสริมการผลิตเช้ือเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF-5) 2,000,000           สนง.พลังงาน จ.ชม.

กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธภิาพการอนรัุกษพ์ลังงานแบบมีส่วนร่วม ใน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการ

1,250,000           สนง.พลังงาน จ.ชม.

10 โครงการบรูณาการสร้างความมั่นคงในพื นที่ชายแดนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบา้นในระดบัทอ้งถ่ิน

5,095,600           

กิจกรรมบรูณาการสร้างความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดนและเสริมสร้างความสัมพนัธ์
กับประเทศเพื่อนบา้นในระดับท้องถิ่น

           5,095,600  ที่ท าการปกครองจังหวัด

11 โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ทอ่งเที่ยว และบริการสุขภาพ

387,802,015      

กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบเช่ือมโยง (จ านวน  139
กิจกรรมย่อย)

377,728,315.39  ส านักงานจังหวัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ

         10,073,700 สนจ.ชม/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการผลิตและการประกอบธุรกิจ

212,755,900      

กิจกรรมพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเช่ือมโยงการเกษตร การค้า การลงทุน 
(จ านวน 88  กิจกรรมย่อย)

212,755,900 สนจ.ชม/อ าเภอ

13 โครงการเชยีงใหมสู่่สังคมผู้สูงอายุอย่างมคุีณภาพ 4,953,000           
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กิจกรรมการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ ใหอ้ยู่ในสังคมอย่างเปน็สุขภาพ และพฒันา 
ครอบครัว และชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ

2,000,000           ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) ส าหรับผู้สูงอายุ และเสรม
สร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาผู้สูงอายุต้นแบบแหง่สังคมคุณภาพ

2,100,000           ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้สูงอายุ และกลุ่มวยัใกล้เกษยีณ 853,000              ส านักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่

14 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน  า 115,242,750      

กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาแหล่งน้ า (37 กิจกรรม) 95,344,800         สนจ.ชม/อ าเภอ

กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ าคลองแม่ข่า 12,499,550         สนง.ทสจ.ชม
/สนจ.ชม

กิจกรรมอนรัุกษฟ์ื้นฟนู้ าแม่กวง 2,398,400           สนง.ทสจ.ชม

กิจกรรมอนรัุกษดิ์นและน้ าโดยจัดท าคันคูรับน้ าขอบเขา (Hillside ditch) 5,000,000           สบอ.16

15 โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชน (ศูนย์ด ารงธรรม/One Stop Service) 3,000,000           

กิจกรรมส่งเสริมการบริการภาครัฐและแก้ไขปญัหาของประชาชน (ศูนย์ด ารง
ธรรม/One Stop Service)

           3,000,000 ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวดั/อ าเภอ

16  โครงการขบัเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัด
เชยีงใหม่

29,000,000         

กิจกรรมขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวดั
เชียงใหม่ 20,000,000         

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมยกระดับหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ เพื่อการท่องเท่ียวนเิวศและ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 9,000,000           

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

17 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิจังหวัดเชยีงใหมโ่ดยใชก้ลไกประชารัฐ 20,058,800         

กิจกรรมปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดโดยใช้กลไกประชารัฐ          20,058,800  ที่ท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 

(ศอ.ปส.จ.เชียงใหม)่

18 โครงการยกระดบักิจกรรมการทอ่งเที่ยวของจังหวัดเชยีงใหมสู่่สากล 21,700,000     

กิจกรรมพฒันาการท่องเท่ียวของจังหวดัเชียงใหม่สู่การเปน็หนึ่งในการท่องเท่ียว 

NETWORT IT CITY
           1,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY          10,000,000  สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมมหศัจรรย์เชียงใหม่ผจญภยันานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC
           5,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่



ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (MUSIC of CITY)            3,600,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมท่องเท่ียวแบบพ านกัระยะยาว (Longstay)            2,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดบั
สากล

25,714,700     

กิจกรรมพฒันาการเช่ือมโยงตลาดบริการสุขภาพสู่สากล            6,507,000  สนง.พาณิชย์จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาตลาดชุมชนใหม้ีศักยภาพในการกระจายสินค้าในชุมชนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากใหแ้ก่ชุมชนในระยะยาว

              500,000  สนง.พาณิชย์จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการขายเชียงใหม่แฮนดิคราฟท์ Smart online 4.0            2,710,000  สนง.พาณิชย์จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าสินค้าเกษตรสู่อาเซียน            2,265,700  สนง.พาณิชย์จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธไ์ทย-พม่า ด้านการค้าชายแดน            2,732,000  สนง.พาณิชย์จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมตลาดนดัชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้            1,000,000  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรม Unseen Lanna          10,000,000  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงใหม่20 โครงการส่งเสริมเชยีงใหมเ่ปน็ศูนย์กลางการศึกษาระดบัภมูภิาค ดว้ยความเปน็
เลิศดา้นการศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชวีิต

24,540,000         

กิจกรรมพฒันาสมรรถนะครู นกัเรียน นกัศึกษา สู่การพฒันาจังหวดัเชียงใหม่ 
ประเทศไทย 4.0)

13,220,000         ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการพฒันาความพร้อมของนกัศึกษาระดับอาชีวศึกษาก่อนสู่ตลาดแรงงาน
ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

2,780,000           ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อการพฒันาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 8,540,000           ส านักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่

21 โครงการพัฒนาหมู่บา้นเชงินิเวศ Eco Village ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง

14,840,000     

กิจกรรมหมู่บา้นเชิงนเิวศ ECO VILLAGE ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 8,000,000           สนง.ทสจ.ชม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมพฒันาเครือข่าย โดยการฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียว 4,140,000           สบอ.16

กิจกรรมพฒันากลไกเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 2,700,000           สนง.ทสจ.ชม

22 โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ทอ่งเที่ยวและบริการสุขภาพ

32,700,000     



ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวนานาชาติจังหวดัเชียงใหม่ (Chiang Mai 
Travel Mart 2018) CTM 2018

           6,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบา้นเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน AEC (กิ่วผาวอก-สันต้นดู่-หลักแต่ง)

           3,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมจังหวดัเชียงใหม่ศูนย์กลางตลาดท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่
นานาชาติ

           4,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเชียงใหม่ไชนา่ทาวน ์ไทยแลนด์ คร้ังท่ี 3 ประจ าป ี2561            3,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่            2,600,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเท่ียวภายในประเทศ            5,700,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกับพนัธมิตรกลุ่มอนภุมูิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)            3,600,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวย่านการค้า - หตัถกรรมในกลุ่ม

อนภุมูิภาคลุ่มแม่น้ าโขง(GMS)
           1,900,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมตลาดท่องเท่ียว ด้านหตัถกรรมขยายฐานบริการการขาย

ภายในประเทศ
           1,900,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ

หางดง

23 โครงการเสริมสร้างเครือขา่ยคุณธรรม จิตสาธารณะ และธุรกิจเพ่ือสังคม 16,500,000     
กิจกรรมเครือข่ายคุณธรรม น าสังคมจิตสาธารณะ 3,000,000           ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการขับเคล่ือนแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม และธรุกิจเพื่อสังคม 1,000,000           ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาข่วงหลวงเวยีงแก้ว 12,500,000         ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความพร้อม และลดความเสี่ยงในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

11,313,000     

กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพ สร้างความพร้อมและลดความเส่ียงในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

           7,313,000 ส านักงาน ปภ.จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์น้ าเพื่อการ
เตือนภยัน้ าท่วมในพื้นท่ีเส่ียงภยัน้ าท่วม จังหวดัเชียงใหม่

           4,000,000  สนจ.ชม

(สนง.ปภ.จังหวัด)

25 โครงการ To Be Number One บรูณาการแก้ไขปญัหาและพัฒนาศักยภาพ
เดก็และเยาวชน

20,256,900         

กิจกรรมรณรงค์และด าเนนิกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน ตามแนวทาง To BE Number One

7,542,900           ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่



ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินงาน

กิจกรรมพฒันาและดูแลเด็กและเยาวชน 2,000,000           ที่ท าการปกครองอ าเภอสะ
เมิง

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี 4,714,000           ที่ท าการปกครองอ าเภอ
สันทราย

กิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เพื่อลดปญัหาการ
ต้ังครรภไ์ม่พร้อม และการค้ามนษุย์ 2,000,000           

ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมลดภาวะเส่ียง เพิ่มวคัซีนหวัใจ ใส่ใจสุขภาพ ในเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียง
ปญัหา เหยื่อการค้ามนษุย์ 1,600,000           

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาต้นทุนชีวติ เยาวชนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มปญัหา และพฒันาศักยภาพเพื่อ
สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 1,200,000           

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมพฒันาแกนน าเด็กและเยาวชน เพื่อเปน็เครือข่ายเฝ้าระวงัการด่ืมสุราและ
สูบบหุร่ี และดูแลพฤติกรรมเยาวชนรอบสถานศึกษา 1,200,000           

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

26 โครงการพลิกฟ้ืนผืนปา่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 15,318,600     
กิจกรรมการสนธกิ าลังปอ้งกันและปราบปรามการลักลอบท าลายทรัพยากรปา่ไม้
ในพื้นท่ีปา่อนรัุกษ์

2,044,000           สบอ.16

กิจกรรมการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ 5,000,000           สนง.ทสจ.ชม

กิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีปา่อนรัุกษ์ 3,800,000           สบอ.16

กิจกรรมการจัดท่ีดินท ากินใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาล 874,600              สนง.ทสจ.ชม

กิจกรรมพลิกฟื้นผืนปา่สู่การพฒันาท่ียั่งยืนจังหวดัเชียงใหม่ 3,600,000           สนง.ทสจ.ชม

27 โครงการบริหารจัดการจังหวัดแบบบรูณาการ 10,000,000        

รวม 27 โครงการ 1,159,062,315    
















