แผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2566

จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร
(สาระสาคัญของแผน)

บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2
ก าหนดให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด สามารถยื่ น ค าขอจั ด ตั้ ง งบประมาณและให้ ถื อ ว่ า จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยให้จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับเป็นแผนเดียว (One Plan) และสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพ
โอกาส และความต้องการของพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 12.57 ล้านไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ
2 ของประเทศ มี ป ระชากร 1.785,791 คน 840,721 ครั ว เรื อ น โดยจั ง หวั ด มี ศั ก ยภาพในหลายด้ า น
ที่ส่งผลให้มีความโดนเด่น อาทิ เส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ
สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสุ ข ภาพ สิ น ค้ า ทางการเกษตร พื ช ผั ก ผลไม้ เมื อ งหนาวที่ โ ดดเด่ น และมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน รวมทั้ ง
มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนา ที่จะสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ” (City of Life and Prosperity) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองที่ให้ความสุข
และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก ภายใต้การพัฒนา
อย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ครอบคลุ ม การพั ฒ นาด้ า น
การท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชน
มีความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ น แนวทางในการพัฒ นา และขับ เคลื่ อนไปสู่ เป้าหมายภายใต้ 5 ประเด็นการพัฒ นา คือ (1) การส่ งเสริ ม
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว เน้ น คุ ณ ค่ า ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น
(2) การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
(3) การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation)
และการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน (SDGs) (4) การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) และการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่ว นร่วม และ (5) การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสั ง คม เพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะมิ ติ ก ารพั ฒ นา ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป
จังหวัดเชียงใหม่
กันยายน 2564

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
และสรุปสาระสาคัญ
ของแผนพัฒนาจังหวัด

2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ
ความมั่นคง
การพัฒนาและเสริมสร้าง
การสร้างโอกาสและความเสมอภาค การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ในการแข่งขัน
ศักยภาพมนุษย์
ทางสังคม
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• เป้าหมาย บ้านเมืองมีความ
• เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีด
มั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ • เป้ า หมาย คนไทยเป็ น คนดี • เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และ • เ ป้ า ห ม า ย อนุ รั กษ์ แ ล ะ รั กษา
ความสามารถในการแข่งขัน • ประเด็นการรักษาความสงบ คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ใ น ทุ ก มิ ติ / ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สูงขึ้น
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชน และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
ภายในประเทศ
• ประเด็นสร้างความหลากหลาย • การป้องกันและแก้ไขปัญหา • ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วง
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง อย่ า งยั่ ง ยื น มี ส มดุ ล / ฟื้ น ฟู แ ละ
ด้านการท่องเที่ยว
และการจั ด การตนเองเพื่ อ สร้ า ง สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ ีผลกระทบต่อความมั่นคง ช่วงชีวิต
• ประเด็ น การเกษตรสร้ า ง
สังคมคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
มูลค่า และอุตสาหกรรมและ
• ประเด็ น การลดความเหลื่ อ มล้ า ท า ง ล บ จ า ก ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม
บริการแห่งอนาคต
เศรษฐกิจของประเทศ/ ใช้ประโยชน์
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
แผน
• ประเด็ น การเสริ ม สร้ า งพลั ง ทาง แ ล ะ ส ร้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บ น ฐ า น
ระดับ 1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังคม
• ประเด็ น การเพิ่ ม ชี ด ความสามารถ ให้ ส มดุ ล ภายในขี ด ความสามารถ
ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา ของระบบนิเวศ
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง • ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
• ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บ นสั งค ม ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สภาพ
ภูมิอากาศ
• ประเด็ น พั ฒ นาความมั่ น คงน้ า
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม



•

•

แผน
ระดับ 2
•

•

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(2) ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละ
วั ฒ นธรรมเพิ่ ม ขึ้ น (2) เมื อ งและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
(3) สิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้ างสรรค์
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ เยอะขึ้ น
(2) การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติของไทย
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
แ ล ะ แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย เ พิ่ ม ขึ้ น
(2) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว
เ ชิ ง สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(3) สถานประกอบการด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
• แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- เป้าหมายแผนย่อย พื้นที่สีเขียว
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เป้าหมายแผนย่อย (1) คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
(2) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติ ด เชื้ อ ของเสี ย อั น ตรายสารเคมี
ในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• แผนย่อยการยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
- เป้ า หมายแผนย่ อ ย คนไทยมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
พึ ง ประสงค์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
แ ม่ น้ า ล า ค ล อ ง แ ล ะ แ ห ล่ ง น้ า
ธรรมชาติ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
สภาพให้มีระบนิเวศที่ดี

•
•

•

•

•

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 2
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 3
การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 4
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการค้ า
และการลงทุนของไทยในภูมิภาค
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็น
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1
เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้
ตามเป้าหมาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(1) เศรษฐกิ จ ขยายตั ว อย่ า งมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
(2) การสร้ า งความเข้ ม แข็ งให้
เศรษฐกิจรายสาขา
• แนวทางการพัฒนา
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม
(2) การเสริ ม สร้ า งและพั ฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ
• ยุ ท ธศาสตร์ การเติ บ โตที่ เ ป็ น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(1) รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ
(2) สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ
(3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
จากภั ย พิ บั ติ ความสู ญ เสี ย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณภัยลดลง

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ ๔ จัดระบบการบริหาร
จัดการชายแดนเพื่อป้องกัน
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข้ า ม
พรมแดน
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ ๕ สร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพ
การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
ภัยคุกคามข้ามชาติ
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ ๘ เ ส ริ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง และภู มิ คุ้ ม กั น
ความมั่นคงภายใน
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ 19 รั ก ษาความมั่ น คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

• แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟู

• แนวทางการพัฒนา

ภูมิภาค
- เป้าหมายแผนย่อย ประเทศไทย
เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
• แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเที่ยว
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
(2) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน
ดีขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเกษตร
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) ผลผลิ ต ภาพการผลิ ต ของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยเกษตรปลอดภัย
• เป้าหมายแผนย่อย
(1) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
(2) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของ
ไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภั ย และคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการสูงขึ้น
• แผนย่อยเกษตรชีวภาพ
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(2) วิ ส าหกิ จ การเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกตาบลเพิ่มขึ้น

แม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
- เป้าหมายแผนย่อย แม่น้าลาคลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติ ทั่วประเทศ
มี ร ะบบนิ เ วศและทั ศ นี ย ภาพที่ ดี
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
• แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
- เป้ า หมายแผนย่ อ ย ผู้ สู ง อายุ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ มี ค วามมั่ น คงใน
ชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้
พั ฒ นาตลอดชี วิ ต มี ส่ ว นรวมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

(1) การรั ก ษาฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) แก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(3) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) บริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(5) การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
• ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน
• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(1) ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ
(2) สั ง คมมี ค วามสมานฉั น ท์
ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนใน
ชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สั น ติ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(3) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์
และความร่ ว มมื อ ด้ า นความ
มั่ น คงในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย น มิ ต รประเทศ และ
นานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกั บ การรั ก ษาผลประโยชน์
ของชาติ

• แผนย่อยเกษตรแปรรูป

- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตร
แปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ จ ากเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ / อั จ ฉริ ย ะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น
(2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
(2) สถาบั น เกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
ผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ เป็ น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
• แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้น
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

•
•

•
•

- เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมี
ความรอบรูด้ ้านสุขภาวะสามารถูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพ
ดีสูงขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พลังทางสังคม
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่ อ ยการรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย
เชิงรุก
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่า งมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
(2) ผู้ สู ง อายุ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ห ลั ก ป ร ะ กั นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
- เป้าหมายแผนย่อย คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสและ
กลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ การคุ้ ม ครอง
และหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

• แนวทางการพัฒนา

(1) การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(๒ ) กา ร พั ฒ นา เ ส ริ มสร้ า ง
ศั ก ยภาพการป้ อ งกั น ประเทศ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ
รั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทั้ ง การทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่ า งประเทศด้ า นความมั่ น คง
เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิ ต รประเทศเพื่ อ ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและการ
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

•

•

•
•

(2) ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น
แผนย่ อ ยการสร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง
ตลาด
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
(2) ความสามารถในการแข็งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น
(3) การขยายตั ว การส่ ง ออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น
แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่
- เป้าหมายแผนย่อย
อั น ดั บ นโยบายของภาครั ฐ ที่ มี ต่ อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนั บ สนุ นและความสอดคล้องของ
นโยบายดีขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง
แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
- เป้าหมายแผนย่อย ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น

• แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม
- เป้าหมายแผนย่อย มีระบบและ
กลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความมั่นคง
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุก
มิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น
(2) ประชาชนอยู่ ดี กิ น ดี และ
มีความสุขดีขึ้น
• แผนย่อยการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
- เป้าหมายแผนย่อย
ประชาชนมี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
• แผนย่ อ ยการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไข
จนไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห าร
และพัฒนาประเทศ


แผนพัฒนาภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ
แผน
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ระดับ 3
ยุทธศาสตร์ ด้านยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ยุทธศาสตร์ ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน



สาระ
สาคัญ
แผน
พัฒนา
จังหวัด

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity)
1. เศรษฐกิจสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชากรมีรายได้
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่
1.1 อัตราการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อปี
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)
1.2 รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
1.3 อัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1 ต่อปี
2. สังคมน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2.2 จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
2.3 จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.1 ค่าเฉลีย่ รายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงร้อยละ 0.5 มคก./ลบ.ม. ต่อปี
3.2 จานวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่
3.3 ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี


ประเด็น
การ
พัฒนา
จังหวัด

1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2. การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า 3. การยกระดับการค้าการลงทุนบน 4. การจั ด การเชิ ง รุ ก ในปั ญ หา 5. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ
ฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
เน้ น คุ ณ ค่ า ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ตาม เกษตรแปรรู ป มู ล ค่ า สู ง และ
ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
เมื อ งน่ า อยู่ มี ค วามปลอดภั ย
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นวั ต กรรมอาหารแห่ งอนาคต
(Creative Economy) นวั ต กรรม
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
เ พื่ อ คุ ณ ภ า พชี วิ ต ที่ ดี ข อ ง
ท้องถิ่น
ภายใต้ BCG Model
(Innovation) และการพัฒนาอย่าง
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ประชาชน
ยั่งยืน (SDGs)











1. การส่ งเสริมและพั ฒ นาศักยภาพ ๑. การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า 1. พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม 1. การแก้ไขปัญหาฝุ่น ควัน (PM2.5) 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
โครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่งอานวย 2. การส่ ง เสริ ม เกษตรแปรรู ป
เป้าหมาย
เชิงรุกแบบบูรณาการ
ทุ ก ช่ ว งวั ย กลุ่ ม เปราะบาง
แผนงาน
ความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว มูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร 2 . ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น ๒. การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และรั ก ษา
และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
และบริการ
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
มีคณ
ุ ภาพ
ในภาคธุรกิจ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

2. การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร
ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒนา กา ร
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการตลาด
ทางการท่องเที่ยวและบริการ


1. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
โครงสร้า งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
2. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร มก า ร
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
3 . โ ครงก า รส่ ง เสริ ม แ ละ พั ฒ นา ก า ร
โครงการ
ประชาสัมพันธ์แ ละการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
สาคัญ
ท้องถิ่น

3. การพัฒนาระบบนิเวศและกลไก
การผลักดันการค้าการลงทุ น ใน
พื้นที่


1. โครงการพั ฒ นาการผลิ ต สมุ น ไพร
คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการยกระดับ เกษตรกรให้ เป็น
ผู้ ป ระกอบการเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการตลอด
โซ่อุปทาน
3. โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโด
คุ ณ ภาพ ภายใต้ โ ครงการเกษตร
วิชญา
4. โครงการขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ประมงโดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มแบบ
ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น
เชียงใหม่

2. ลดความเหลื่อมล้าของสังคม
ต า ม แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย ง และขั บ เคลื่ อ น
โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ และพระราช
ปณิธาน
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า น
ความมั่ น คงภายใน และ
มั่ น คงชายแดน โดยบู ร ณา
การความร่วมมือทุกภาคส่วน
รองรับปัญหาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ
4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย และ
ความปลอดภัยทางถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน





1 . โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร น วั ต ก ร ร ม สู่ ก า ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang
Mai Startup Driven Economy)
2. โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์
จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้าสิ่ง
บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ และสิ น ค้ า เชิ ง
สร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และ
ยกระดับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ รองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤต
โควิด-19
4. โครงการการสร้ า งทั ก ษะเชิ ง ลึ ก การ
ปลูก พืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัล
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรม
(Deep learning on vertical farming
and digital Agro business)

1. โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ควัน (PM2.5)
เชิงรุกแบบบูรณาการ
2. โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
3. โครงการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และรั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4. โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า


ด้านสังคม
1. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้ สู ง อายุ เ ชี ย งใหม่ สู่ สั ง คมสู ง วั ย
อย่างมีคุณภาพ
2. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ครัวเรือนยากจน
3. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการดูแ ลผู้สูงอายุ ข อง
นั ก เ รี ย น เ พื่ อ ก า ร ต่ อ ย อ ด สู่
นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแ ล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อ
ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ น าร่ อ งจั ง หวั ด
เชียงใหม่
4. โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกัน
ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย จั ง หวั ด
เชียงใหม่

6. โครงการส่ง เสริ มการผลิต และการ
แปรรู ป สมุ น ไพรเมื อ งหนาวที่ มี
ศั ก ย ภ า พ บ น พื้ น ที่ สู ง จั ง ห วั ด
เชียงใหม่
7. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า เกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอั จ ฉริยะ ตามแนวทาง BCG
จังหวัดเชียงใหม่
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย บนพื้นที่
สูงในจังหวัดเชียงใหม่
9. โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ใน
พื้ น ที่ โ ครงก า รอั นเนื่ อ งมา จาก
พระราชดาริ
10. โครงการยกระดั บ กระบวนการ
ผลิ ต /แปรรู ป ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพเพิ่ม
มูลค่า สร้า งรายได้ห มุนเวียน โดย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
11. โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ด้ ว ยองค์ ค วามรู้ และนวั ต กรรม
ภายใต้แนวคิด BCG Model
12. โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร
สู่อุ ตสาหกรรมอาหาร (Northern
Thailand food valley – farm to
table project)
13. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ าหาร
มู ล ค่ า สู ง เพื่ อ ตอ บ โ จ ทย์ ค วาม
ต้องการในตลาดระดับสากล
14. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ
ด้า นการตลาดในธุรกิจ การเกษตร
และอาหาร

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท่อ งเที่ย วชุมชนในเรื่อ งการตลาด
ออนไลน์ โดยน้ อ มน าศาสตร์ ข อง
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
6. โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการ
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. โครงการ Chiang Mai Coffee Festival
เทศกาลกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่
8 . โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม
E- Marketplace จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
(Chiang Mai E-Marketplace Platform)
9. โครงการสนับ สนุนการเกิดธุรกิจ ใหม่
มู ล ค่ า สู ง Chiang Mai Tripple S
(Startup Sandbox Supporting)
10. โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ
ออนไลน์เสมือนจริง
11. โครงการสร้ า งก าไรสู่ ชุ ม ชนด้ ว ย
เทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)
12. โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ก า รเขี ย นโ ป รแ ก รมข อ งนั ก เรี ย น
,นั ก ศึ ก ษ า พื้ น ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่
(Upskill and Reskill )

6. โครงการขั บ เคลื่อ นและขยายผล
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
ด้านความมั่นคง
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ
ความยั่งยืน
2. โครงการเด็ ก และเยาวชนร่ ว ม
สร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด
3. โครงการบู ร ณาการสร้ า งความ
มั่ น ค ง ใ น พื้ น ที่ ช า ย แ ดนแ ละ
เสริ ม สร้ า งคว า มสั ม พั น ธ์ กั บ
ป ระ เทศเพื่ อ นบ้ านในระดั บ
ท้องถิ่น
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงภายในเพื่อสร้างความ
มั่ น คงปลอดภั ย และความมั่นใจ
ของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
5. โครงการเสริ ม สร้ า งภูมิ คุ้ ม กันใน
ก า ร จั ด ก า ร ส า ธ า ร ณ ภั ย แ ก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. โครงการส่งเสริม ความปลอดภั ย
ทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาว
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

สาระสาคัญของแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 12.57 ล้านไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2
ของประเทศ มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทาง ๒๒๗ กิโลเมตร โดยพื้นที่เขตติดต่อ 5
อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง และอาเภอไชยปราการ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 25 อาเภอ 204 ตาบล 2,066 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 211 แห่ง มีประชากร
ทั้งสิ้น 1,785,791 คน ครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่หรือวัย
ทางาน โดยมีจานวนทั้งสิ้น 1,079,753 คน คิดเป็นร้อยละ 60.46 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา คือ วัยสูงอายุ
จานวน 340,203 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของประชากรทั้งหมด
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า
259,026 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จานวน 12,173 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 246,853
ล้านบาท) เป็นลาดับที่ 12 ของประเทศและลาดับที่ 1 ของภาคเหนือ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per
capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 143,638 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จานวน 6,864 บาท (ปี พ.ศ. 2561
มีมูลค่า 136,774 บาท) เป็นลาดับที่ 27 ของประเทศ และลาดับที่ 3 ของภาคเหนือ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของจั งหวัด ขึ้น อยู่ กับ ภาคบริ การ คิดเป็ น ร้อยละ 70.5 โดยมีมูล ค่ากว่า 182,687 ล้ านบาท รองลงมา ได้ แ ก่
ภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.2 มูลค่า 49,820 ล้านบาท และภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.3 มูลค่า
26,519 ล้านบาท ตามลาดับ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ทางธรรมชาติ วั ฒ นธรรมและสุ ข ภาพ
มีศิล ปวัฒ นธรรม ภูมิปั ญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลั กษณ์แ บบล้ านนา โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้เ กิ ด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนาเที่ยว
สถานบริการสปา แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและสถานบันเทิง ร้านขายสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึ ก บริษัท
รั บ จั ดงานและออแกไนท์เซอร์ ภาคธุร กิจ ทยอยปิดกิจ การเป็นจานวนมาก และการเดินทางท่ อ งเที่ ยวในจั ง หวั ด
หยุดชะงัก โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในปี พ.ศ. 2563 จานวน 6,007,763 คน ลดลงจากปี 2562 ในช่วง
เวลาเดี ย วกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ -46.19 แยกเป็ น ชาวไทย 5,443,027 คน (-29.23%) และชาวต่ า งประเทศ
564,736 คน (-83.74%) มีจานวนรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน 49,841 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ในช่วง
เวลาเดียวกัน เท่ากับร้อยละ -54.96 แยกเป็นชาวไทย 42,474.32 ล้านบาท (-36.90 %) และชาวต่างประเทศ
7,366.71 ล้านบาท (-83.04%) ดังนั้น จังหวัดจึงต้องให้ความสาคัญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และปรับรูปแบบ
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการท่องเที่ยวสร้างคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมถึง
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มด้วย

สาหรับด้านการเกษตร มีพื้นที่ทาการเกษตรกระจายอยู่ในทั้ง 25 อาเภอ โดยมีจานวนทั้งสิ้น 1,854,294 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ครัวเรือนภาคการเกษตร จานวนทั้งสิ้น 181,371 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 21.57 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด โดยมีสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าวนาปี ลาไย
สุกร โคเนื้อ และโคนม มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP ทั้งสิ้น 21,240 ราย และมีพื้นที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต
GAP ทั้งสิ้น 39,470 แปลง หรือ 124,232.39 ไร่ โดยพืชที่ได้รับการรอง GAP สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
ลาไย ลาไยอีดอ ข้าวโพดฝักสด ลิ้นจี่ ผักกาดขาวปลี หอมหัวใหญ่ กะหล่าปลี เป็นต้น และมีจานวน Smart Farmer
21,520 ราย ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป
และอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ส่วนในด้านอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่มีความโดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
อุตสาหกรรม MICE และธุรกิจสุขภาพ จึงต้องให้ความสาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยการ
พัฒนาระบบนิเวศ Ecosystem ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากล และสนับสนุนการนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
สาหรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในพื้น ที่ ซึ่งสามารถดาเนินการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากปัญ หา
ไฟป่ าและหมอกควัน มีส าเหตุที่หลากหลาย ทั้งลั กษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ การกระทาของมนุษย์ เช่น
เผาพื้นที่การเกษตร การเผาไร่เพื่อกาจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บหาของป่า
การแกล้ งจุด และโดยเฉพาะหมอกควันข้ามแดน จึงทาให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น จึงทาให้ในห้วงเดือนมกราคม - พฤษภาคมของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ยังต้องประสบปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่มี ค่าคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน จานวน 85 วัน
และมีค่าคุณภาพอากาศ (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดในปี 2563 คือ 360 มคก./ลบ.ม. มีจุดความร้อนสะสม
ระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จานวน 8,066 จุด เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 จานวน
21,658 จุด พบว่าจุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 13,592 จุด
คิดเป็น 62.76 % และพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) ปี 2564 ทั้งหมด 803,494 ไร่ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563
มีพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 580,584 ไร่ คิดเป็น 41.95 % ทั้งนี้ในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ในด้านสังคมและความมั่นคง ยังคงพบการลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของจังหวัด
เชียงใหม่ พื้นที่ลักลอบนาเข้ายาเสพติดหลักยังคงเป็นพื้นที่อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยยาเสพติดหลักที่มีการลักลอบนาเข้า ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิต
และแหล่งเก็บพักยาเสพติดของกลุ่มนักค้าฝั่ งสหภาพเมียนมาร์ และมีการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังกลุ่ม

ประเทศที่สาม ซึ่งจากการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังมีหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีปัญหาการแพร่ระบาด จานวน ๑๘๑ หมู่บ้าน/ชุมชน สาหรับในด้านสังคม พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
จานวน ๓63,488 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 20.37 ของประชากรทั้งหมดในเชียงใหม่
แยกเป็นเพศชาย จานวน ๑64,040 ราย และเพศหญิง จานวน ๑๙9,448 ราย ซึ่งได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
จากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัด จึงมุ่งเน้นการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัด เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ”
ต่อไป
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชากรมีรายได้
2. เพื่อพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด)
1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มี
คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)
2) ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อปี
2. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
4. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
5. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
6. จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
7. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงร้อยละ 0.5 มคก./ลบ.ม. ต่อปี
8. จานวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่
9. ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี
3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด)
1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว
สร้ างมูล ค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สิ นค้า และบริการ และสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดในปี พ.ศ. 2566 จานวน 49,841 ล้านบาท
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางที่ได้รับการพัฒนา 7 สายทาง/แหล่ง
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ
บริการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
3. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล
4. ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และพัฒนาสินค้า/ผลิ ตภัณฑ์
เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จ านวนแปลง/ฟาร์มและผลิ ตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองและผ่ านการตรวจรับรอง
มาตรฐาน (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (แปลง)
2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
3. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เกษตรปลอดภั ย เกษตรอิ น ทรี ย์ และเกษตรแปรรู ป มู ล ค่ า สู ง
ให้มีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ให้มีความสามารถใน
เชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
4. ขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
6. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกทางการเกษตร

3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม MICE และธุรกิจสุขภาพ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ในระดั บ สากล เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการด้ ว ยการพั ฒ นาระบบนิ เ วศ
Ecosystem ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมและสนับสนุนการนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมร้อยละ 5 ต่อปี (ราย/ผลิตภัณฑ์)
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
3. สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4) ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4 การจั ด การเชิ ง รุ ก ในปั ญ หาฝุ่ น ควั น (PM2.5) และการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกสาธารณะ เพื่อเพิ่ม
พื้น ที่สี เขีย ว และพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการจัดการของเสียและ
พลังงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 มคก./ลบ.ม. (ตรวจวัดจาก 2
สถานีหลักในรอบปีงบประมาณ)
2. จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง ปีละ 50,000 ไร่
3. จานวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า ปีละ 1,000 ไร่
4. ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นปีละ 0.5
แนวทางการพัฒนา
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
2. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ระดับท้องถิ่น
3. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ
5. บริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่อย่างมีธรรมาภิบาล

6. จั ด ท าแผนและขั บ เคลื่ อ นแผนชุ ม ชนด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มตามบริ บ ท
เชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างระบบข้อมูลและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ
ในระดับพื้นที่
7. เสริ มสร้ างรายได้และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตชุมชน ขับเคลื่ อนปรับเปลี่ ยนพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นพืช
เศรษฐกิจสีเขียว โดยประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
8. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ พั ฒ นาสู่ น วั ต กรรมให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลง
5) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสังคมคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และ
รองรั บ สั งคมสู งวัย อย่ างมีคุณภาพ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม ขับเคลื่ อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และพระราชปณิธาน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัย
และสงบสุข ความมั่นคง และสงบสุขพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
2. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3. ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
4. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง ร้อยละ 5
5. จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชาชนลดลงร้อยละ 1
6. จานวนชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ
4. เพิ่มประสิ ทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมื อของทุ กภาคส่ ว น
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
5. เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
6. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัย
ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิน่
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ 260,697,300
สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิน่
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้าน 163,410,000 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
สานักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติ
วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 2 การท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
สานักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
26,198,300 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
เชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอดอยหล่อ
56,701,800

2

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
11,719,500 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
3,225,900 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่
6,500,000

1,335,900

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น

22,500,000

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport
tourism)

1,900,000

กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบน
พื้นที่สูง

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการ
ท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

6,520,500

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่
พิสพานัิธภักณงานการท่
ฑ์เรียนรูอ้รงเที
าษฎรบนพื
่ยวและกี้นฬทีา่สูง

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

8

71,089,000

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระตุน้ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ลาดับ
ความสาคัญ

จังหวัดเชียงใหม่
16,900,000

13

10,900,000

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

5,000,000

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุร้อน
สปาและนวดไทย

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นที่ 1 รวม 3 โครงการ 14 กิจกรรม
334,299,100
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่
2,452,500 สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและติดตามการ
67,600
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัย
620,400
และได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตร
73,580
แปรรูป
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
495,900
และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
695,020
ให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
500,000
สมุนไพร องค์ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด
5 โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มี
1,500,000 สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
325,200
เกษตร
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มี
602,700
การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
445,000
สมัยใหม่ (New normal)
กิจกรรมหลักที่ 4 การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการ
77,500
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการโครงการ
49,600
6 โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา
315,000 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(เกษตรที่สูง)
กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด
37,000
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
144,000
กิจกรรมหลักที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
102,000
C
กิจกรรมหลักที่ 4 ติดตามและส่งเสริมการจัดตัง้ กลุ่มอาโวคาโด
32,000
7 โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
2,913,700
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับ
962,500
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใน
117,000 ศูนย์ส่งเสริม
โครงการร้อยใจรักษ์
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
ชจังหวัดงเชีหวัยงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการขยายผล
สานักกขาพื
งานประมงจั
ดเชียงใหม่
194,200 อารั
โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า
เพื่อขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1,640,000

ลาดับ
ความสาคัญ

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

3

10

19

14

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

8

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน
เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่าย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า (จานวน 7 แห่ง)

9

กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จานวน 3 หลักสูตร
กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทาจุดสาธิต การเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดยอุปกรณ์การ
เพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต )
กิจกรรมหลักที่ 4 การจัดทาอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า
กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามผลโครงการ
โครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพ
บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร
กิจกรรมหลักที่ 2 การแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพรเพี่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

11 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ
ฯลฯ)
กิจกรรมหลักที่ 2 การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปลูกพืช
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
12 โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
13 โครงการยกระดับกระบวนการผลิต /แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตร/กลุ่มอาชีพเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพลังงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
14 โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้
แนวคิด BCG Model
กิจกรรมหลักที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความ
เป็นเลิศแบบครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้
แนวคิด BCG Model (แบบ New normal)

งบประมาณ
(บาท)
927,500

หน่วยงานดาเนินการ

ลาดับ
ความสาคัญ
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
23

74,200
260,870
511,830
53,800
26,800
1,151,000
350,000
801,000

1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้าน
ขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก) แม่แจ่ม

3,835,900
1,318,200
2,517,700
1,694,200
1,417,100

24

30
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1
ศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

31

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่

26

สานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่

33

1. สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
2. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

37

277,100
1,139,200
1,139,200
3,630,000

1,830,000
1,800,000
931,900
198,800
334,000

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สาหรับการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้าเกษตร
15 โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern
Thailand food valley – farm to table project)
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบ
แนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่
เหมาะสม
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลัง
การเก็บเกี่ยวและ การตลาด การขาย รวมถึงการกาหนดราคาสินค้า เพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4 ดาเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ใน
ระดับ Pilot Scale เพื่อทดสอบตลาด จานวน 30 กิจการ และดาเนินการ
ตรวจสอบกากับผลการผลิตสินค้า ทั้งจานวน และคุณภาพให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผลการประเมินสินค้า OEM ตาม
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบในระดับ Pilot Scale
กิจกรรมหลักที่ 5 ดาเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบที่ผลิตจากการ
ผลิตแบบ OEM และกิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตผล
ทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley – farm
to table project)
16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใน
ตลาดระดับสากล
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบ
แนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว (Food Creative & Craft) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25
กิราย
จกรรมหลักที่ 5 Road Show CLMV ภายในประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 6 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานของโครงการพร้อมจัดทา
รายงานความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์
17 โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและ
อาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า
กิจกรรมหลักที่ 3 บริหารจัดการและติดตามการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 2 รวม 14 โครงการ 51 กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
399,100
6,000,000

หน่วยงานดาเนินการ

ลาดับ
ความสาคัญ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

20

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

34

สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

38

27,550

175,720

313,450

4,564,980

873,300
45,000

6,000,000
102,200

658,800
1,132,200

1,132,200
2,919,600
55,000
8,398,000
2,919,000
5,333,000
146,000
C
40,888,900

หน่วยงานดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

18 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy)
กิจกรรมหลักที่ 1 การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ
Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out
to
Tech Startup)
กิจกรรมหลั
กที่ 2 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ดว้ ยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

16,000,000 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

ลาดับ
ความสาคัญ

4

12,000,000
4,000,000

(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
19 โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai
Brand) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การดาเนินการรับสมัคร การสารวจ การคัดเลือก เพื่อให้
ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จานวน ๒ ครั้งๆ ละ
๕๐ คูหา

10,132,000 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 เข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ
(THAIFEX , STYLE BANGKOK หรืองานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้น) จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คูหา
20 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิต
วิถใี หม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
กิจกรรมหลัก 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนายกระดับตารับยาแผนไทยสู่สากล
21 โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัล
สาหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Deep learning on vertical farming
and digital Agro business)
กิจกรรมหลักที่ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อย
กว่า 60 ราย และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

2,500,000

11

250,000

7,382,000

6,000,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1

15

4,713,000
1,287,000
8,000,000

127,085
8,000

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตัง้ ที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรม
ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep
learning) ด้านการปลูกพืชแนวตัง้ (Vertical farming) ความรู้ดา้ นดิจิทัลธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและการ
ทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดจิ ิตอล รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนาตนเองและ
ธุรกิจ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาแผนจาลอง
ธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
การทดลองปลูกพืชแนวตัง้ จริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดการดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการจานวน
1 ครั้ง

1,434,300

1,360,000

70,615

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

35

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

22 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์
ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
น้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์
กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
กิจกรรมหลักที่ 5 จัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว
23 โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่

งบประมาณ
(บาท)
8,660,000

หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

21

สานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่

25

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

27

561,400

1,244,000
2,134,600
1,000,000
3,720,000
4,602,700

กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรม
กิจกรรมหลักที่ 2 ติดตามการมีงานทาหลังจบการฝึกอบรม
24 โครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกาลกาแฟ จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบ
เสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทาง
กาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route)
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟทั่ว
เชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดงาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศักยภาพ
ด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ

4,480,200
122,500
9,247,300

25 โครงการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang
Mai E-Marketplace Platform)
กิจกรรมหลักการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบบูรณาการครบวงจร
26 โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูงChiang Mai Tripple S
(Startup Sandbox Supporting)
กิจกรรมหลักการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจTech Startup
27 โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง

15,000,000 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
15,000,000
4,630,000 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
4,630,000
8,000,000 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
1,839,600

กิจกรรมหลักที่ 1 การให้องค์ความรู้ในการทาการค้าผ่านระบบออนไลน์และ
การพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ ที่ตอ้ งการทาการค้าผ่านระบบ
e-commerce
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
28 สร้างกาไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)
กิจกรรมหลักที่ 1 การวางแผนการดาเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับ
สมัคร/การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดตัง้ ผู้เชี่ยวชาญและ
คณะกรรมการคัดเลือก
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)(อย่างน้อย 50 กิจการ)
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อนาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน

ลาดับ
ความสาคัญ

422,800
669,500
747,500
7,407,500

6,160,400
10,000,000 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
45,400

593,800

330,400

28

29
43

44

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
612,500

หน่วยงานดาเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 4 จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อนาไปสู่
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs
กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
6,320,000
TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ
2,047,900
SMEs พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการ
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)
กิจกรรมหลักที่ 7 ติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ
50,000
4,812,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
กิจกรรมหลักส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
4,812,000
,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
C
ประเด็นที่ 3 รวม 12 โครงการ 36 กิจกรรม
105,084,000
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
30 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
66,111,000 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
24,299,800 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
ที่ทาการปกครองอาเภอ
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและ
1,484,200 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ไฟป่า
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ
กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ป่าต้นน้า
กิจกรรมหลักที่ 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ
CM.NICE
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงหมอกควันพร้อม
แนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย
และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5)
ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมหลักที่ 9 สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 10 กระบวนการจัดทาแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM 2.5 และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน อปท. ในพื้นที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
12,322,000 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
1,850,400

1,352,200

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

1,872,200

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

2,955,000

14,355,000 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
สจป.1 /กองทัพภาคที่ 3 / กอ.
รมน.จว.ชม.
1,357,000 สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
2,507,100

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
เครือข่ายเขียวสวยหอม /สภาลม
หายใจเชียงใหม่

ลาดับ
ความสาคัญ

45

1

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสี
เขียว (Green Product)

กิจกรรมหลักที่ 12 ถอดบทเรียนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

31 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานต้นแบบ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
32 โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถี
ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้
ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 7 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักที่ 9 ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่การอนุรักษ์
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์
ป่าชุมชน)

33 โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุน
โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
ประเด็นที่ 4 รวม 4 โครงการ 27 กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
466,200

1,289,900

5,210,300
1,718,500

หน่วยงานดาเนินการ

ลาดับ
ความสาคัญ

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
เครือข่ายเขียวสวยหอม/
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคเหนือ/สภาลมหายใจเชียงใหม่
สานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
40,356,600 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

22

3,491,800

16

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
15,028,000 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
10,338,400 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
1,662,500

1,587,000
1,873,300
4,869,000
640,400
892,400
1,000,000
2,465,600

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจจังหวัด
เชียงใหม่

55,408,300
28,600,000 สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
23,200,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
สานักงานชลประทานที่ 1
3,608,300 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
C
167,086,200

9

หน่วยงานดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ด้านสังคม
34 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 5,870,800 สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคม
และชุมชน อย่างเป็นสุข
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล
(Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

1,972,200

กิจกรรมหลักที่ 3 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย

1,685,000

35 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

2,213,600

813,000

กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
36 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
เพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและ
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่
นวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
ในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
37 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

813,000
1,188,100

กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2566
38 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่

4,338,000

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่อสารทางบวก
ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลัง
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลัง
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

ลาดับ
ความสาคัญ

5

36

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

39

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

40

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

17

432,800
755,300
4,338,000

2,340,500
1,371,700

กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง

188,800

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย

780,000

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

39 โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการ
ดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จัดหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาพื้นที่ตน้ แบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโครงการพระราชดาริ
กิจกรรมหลักที่ 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดนิ และน้าและการจัดทา
แผนปฏิบัตงิ านแบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมหลักที่ 6 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 7 แสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 5 ด้านสังคม รวม 6 โครงการ 17 กิจกรรม
ด้านความมั่นคง
40 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท)
18,412,600
763,000

หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

6,907,600

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เขต 3/
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1,370,600
3,880,700

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6

2,654,200

สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6

1,336,500

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

1,500,000

ลาดับ
ความสาคัญ
7

32,963,000
ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม

6

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

12

18

990,000

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ และ 5 อาเภอชายแดน
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

850,600

ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

9,259,700

กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน
ประจาปี 2566
41 โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด

9,259,700

กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์แก่เยาวชน
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
42 โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิน่
กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรมประชาชนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมกัน
ต่อต้านปัญหาภัยความมั่นคงในพื้นที่อาเภอชายแดน 5 อาเภอ
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้นา
ที่ตอ้ งการมีส่วนร่วมในการซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

1,110,700

4,283,300

1,639,700
1,532,900
3,116,100

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬา
สร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน
ของ 5 อาเภอชายแดน

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มอาสามัครป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
กิจกรรมหลักที่ 5 การอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อ
สร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
43 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในเพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความมั่นใจของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหาย
ออนไลน์และ การรับแจ้งเหตุดว่ นเหตุร้ายผ่านวิดโี อคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ
(บาท)
481,000

ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

347,000

ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

1,360,000
5,654,800

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้า
ในลาน้าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละ
แห่งของจังหวัดเชียงใหม่

4,800,000

ประเด็นที่ 5 ด้านมั่นคง รวม 6 โครงการ 18 กิจกรรม
ประเด็นที่ 5 รวม 12 โครงการ 35 กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 45 โครงการ 163 กิจกรรม
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1,869,000
272,200
236,800

ลาดับ
ความสาคัญ

- ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
- ที่ทาการปกครองอาเภอเชียง
ดาว/อาเภอเวียงแหง/อาเภอไชย
ปราการ/อาเภอฝางและอาเภอ
แม่อาย

447,500

44 โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและ
ซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 เสร้างความเข้าใจระบบการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนจากกรณีสาธารณภัยให้แก่ผู้นาท้องถิ่น

45 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่
และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิด
อุบัตเิ หตุทางถนน (อุบัตเิ หตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทาง
ถนน

หน่วยงานดาเนินการ

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
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385,600
469,200

18,210,900 สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
301,500 สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
1,200,000 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
16,709,400 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
C

42,393,800
75,356,800
10,000,000
732,715,000
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดเชียงใหม่
(แบบ จ.2)

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ .ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมายการพัฒนา : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง
ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ
(จานวน)
3

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ .ศ. 2566 ของจังหวัด
แหล่งงบประมาณ
จังหวัด
กระทรวง กรม
อปท.
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
(จานวน)
(บาท)
(จานวน)
(บาท)
334,299,100

รวมทั้งสิ้น
เอกชน
โครงการ
งบประมาณ
(จานวน)
(บาท)

โครงการ
(จานวน)
3

งบประมาณ (บาท)
334,299,100

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model

14

40,888,900

14

40,888,900

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม
(Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

12

105,084,000

12

105,084,000

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔
การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วม

4

167,086,200

4

167,086,200

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

12

75,356,800

12

75,356,800

45

10,000,000
732,715,000

45

10,000,000
732,715,000

0

0

0

0

0

0

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถิ่น
๑. โครงการของจังหวัด (3)
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

334,299,100

2.5

8

1

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสายทางจานวน 14 สายทาง

จำนวนแหล่งท่องเที่ยว/สำยทำง
ได้รับกำรพัฒนำ

260,697,300

จานวนสายทางได้รับการพัฒนา
14 สายทาง

163,410,000

20,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอาเภอดอยหล่อ-อาเภอแม่วาง ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอนหนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน 122 ต้น
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ตาบลแม่หอพระ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330 ตาบลแม่นะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย (Double W-Beam
Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 –
กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
3

5,488,000

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
3

9,500,000

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
3

5,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน
พระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่า ตาบลบ้าน
ตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.
3+500 (เป็นแห่งๆ) ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
1

22,083,000

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
2

9,999,000

22,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม ทาง
หลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ) ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ ตาบลดอนแก้ว ตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8
กิโลเมตร
กิจรรมย่อยที่ 9 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอาเภอแม่ริม แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข
1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการชลประทานแม่แตง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง
10.000 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 10 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทาง
หลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) ตาบลบ้านโป่ง
ตาบลป่าตุ้ม ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
กิจกรรมย่อยที่ 11 งานติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่
ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.65+525 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
2

กิจกรรมย่อยที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.3024 แยก ทล.
107 - บ้านเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
กิจกรรมย่อยที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก ทล.
1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
กิจกรรมย่อยที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4051 แยก ทล.
1096 - บ้านแม่ขิ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
ก่อสร้าง/ปรับปรุงสายทางจานวน 5 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

9,990,000

31,900,000

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
3

5,000,000

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
3

2,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

9,950,000

จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทาง
ได้รับการพัฒนา 5 สายทาง

5,000,000
5,000,000
71,089,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวง
เหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000
(เป็นแห่งๆ) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 4,500 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
2

13,500,000

กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
2

4,987,000

กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดทาป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP ระหว่าง กม.13+550 กม. 17+100 (เป็นช่วงๆ) อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
1

2,606,000

14,996,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

35,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพื้นที่กองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276 กม.0+943 (รวมพื้นที่ถนนศรีวิชัย) ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 2.447
กิโลเมตร
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจานวน 8 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
2

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวน้าพุร้อนฝาง บริเวณที่ทา
การอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ดอยผ้าห่มปก

93,500

กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง

540,000

กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง ตาบลกึ๊ดช้าง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้าดัง

308,400

กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา

4,082,000

กิจกรรมย่อยที่ 5 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อาเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติขุน
ขาน

5,070,700

26,198,300

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ
และกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐาน
รากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ ๒ การท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

2.5

2

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดาริ
ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
อินทนนท์ตามพระราชดาริ
ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอย
อินทนนท์)

1,613,700

กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้านหัวทุ่ง ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

สานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 1 เชียงใหม่

12,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 บ้านหัวข่วง ตาบลสองแคว
อาดภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับที่ทาการปกครอง
อาเภอดอยหล่อ

2,490,000

2

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 1) การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม)
กิจกรรมย่อยที่ 2) งานมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน”
กิจกรรมย่อยที่ 3) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อใน
รูปแบบต่างๆ
กิจกรรมย่อยที่ 1) สร้างฐานเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอาเภอ)
กิจกรรมย่อยที่ 2) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถี
ใหม่ (ระดับจังหวัด)
กิจกรรมย่อยที่ 3) การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทาง และจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนพอเพียง วิถีใหม่ (ระดับอาเภอ)
กิจกรรมย่อยที่ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอาเภอ)
กิจกรรมย่อยที่ 5) การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)
กิจกรรมย่อยที่ 6) กิจกรรมจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับ
จังหวัด)

56,701,800

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

6,500,000

11,719,500

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเชื่อมโยงทุนธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นาแถวสอง…ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4) กิจกรรมจัดทาป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

3,225,900

1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณา
การและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ
กิจกรรมย่อยที่ 2) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

1,335,900

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/
ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่แจ่ม

22,500,000

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

1,900,000

ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร
บนพื้นที่สูง

3,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาล
และงานประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism"
กิจกรรมย่อยที่ 2) กิจกรรมเชียงใหม่เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism)
กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Nigth Bazaar
กิจกรรมย่อยที่ 4) กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 5) กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
กิจกรรมย่อยที่ 6) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI
กิจกรรม
ย่อยที่ 7) กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อยที่ 8)
งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อาเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 ประจาปี 2566

1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัด
เชียงใหม่ (Sport tourism)

1.2.7 กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง

กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 2) กิจกรรม Nigth Run in park
กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรม Chiang Mai Trail run
กิจกรรมย่อยที่ 4) กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ
กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมสืบค้นข้อมูล เรื่องเล่า ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ราษฎรบน
พื้นที่สูง และจัดทาเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 2) เวทีให้ความรู้การปรับตัวต่อสถานการณ์และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่องทางสื่อออนไลน์
กิจกรรมย่อยที่ 4) การจัดทาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 5) กิจกรรมนิทรรศการ “Tribal Life Festival in Chiangmai 2023”
กิจกรรมย่อยที่ 6) กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินโครงการ

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
1.2.8 กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
New Normal

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)
กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (New Normal Tourism in
Chiang Mai)
กิจกรรมย่อยที่ 2) กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์เพื่อเพิ่มทักษะในการเล่าเรื่อง (Story Telling) รองรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมการจัดทาสื่อสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New
Normal Tourism in Chiang Mai

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

6,520,500

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)
2.5
13
3

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัด
เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) งากิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์เนชั่นแนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart)

16,900,000

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

10,900,000

กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชา กาแฟ โกโก้และสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรมสู่สากล
1.3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้าง
คุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อ
(การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมตลาดนัดชุนชน ถนนสายวัฒนธรรมด้านสุขภาพของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ)์

สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

5,000,000

1.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุร้อน สปาและนวดไทย
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

1,000,000
334,299,100

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)

โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน
กิจกรรมย่อย
(9)
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การขับเคลื่อนเกษตรเพิม่ มูลค่า เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
๑. โครงการของจังหวัด (3)
๑.4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ (บาท)
(13)

40,888,900.00

2.3

3

1

๑.เกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วม
สานักงานเกษตร
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการ จังหวัดเชียงใหม่
ผลิตสมุนไพรคุณภาพและปลอดภัย
การแปรรูปเพิม่ มูลค่าสมุนไพร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่าจากสมุนไพร
จานวน ๕ อย่าง
๓. หมู่บา้ นท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เชื่อมโยงกับสมุนไพร จานวน ๑ จุด
๔. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
จานวน ๑ ครั้ง

1.4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและ
ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน กาหนดทิศทางและติดตามการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

1.4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สมุนไพรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรคุณภาพ
เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรปลอดภัยคุณภาพและได้
มาตรฐานครบวงจร
กิจกรรมที่ 2.3 อบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันกาจัดศัตรูพืชในสมุนไพร และ
การส่งเสริมการผลิต ขยายสารชีวภัณฑ์ในการกาจัดศัตรูพืช
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมอนุรกั ษ์พันธุ์พืชสมุนไพรสู่แหล่งเรียนรู้อนุรกั ษ์และ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร

2,452,500

67,600

620,400

1.4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการ
ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

73,580

1.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

495,900

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)

แผนงาน
(9)

1.4.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน

1.4.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร องค์ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด
1.๕ โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

กิจกรรมย่อยที่ 5.1 การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 สนับสนุนการดาเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ใหมีศักยภาพในการบริการนักท่องเที่ยว

งบประมาณ (บาท)
(13)

695,020

500,000
2.3

10

1

1. ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 60 สานักงานเกษตร
ราย
จังหวัดเชียงใหม่
2. พัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 1 ช่องทางผู้บริโภคเข้าถึง
สินค้าเกษตรคุณภาพ ไม่นอ้ ยกว่า
10,000 ราย (3 ชนิด)

1,500,000

1.5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

325,200

1.5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal)

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ออกแบบและจัดทาแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยี

602,700

445,000

1.5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน

77,500

1.5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการโครงการ
1.6 โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการ
เกษตรวิชญา

1.6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด
1.6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสาย
พันธุ์อาโวคาโด
1.6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด

49,600
2.3

19

1

1. มีแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้
รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโดอย่างน้อย
1 จุด
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
75 ราย

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

315,000

37,000
144,000
102,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

1.6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ติดตามและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาโวคาโด
1.7 โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
1.7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

งบประมาณ (บาท)
(13)

32,000
2.3

14

1
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการทาการเกษตรปลอดภัยและการทาเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการดาเนินโครงการ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สานักงานเกษตรจังหวัด
ความเข้าใจ เรื่อง การทาการเกษตร เชียงใหม่
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2,913,700
962,500

1.7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง สานักงานประมงจังหวัด
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการอนุรกั ษ์ เชียงใหม่
สัตว์น้าอย่างถูกต้อง ทาให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหาร และสามารถนาไป
ขยายผล และต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป
ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

117,000

1.7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช
ด้วยชีววิธภี ายโครงการร้อยใจรักษ์

1. เกษตรกร จานวน ๔๐ ราย
สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้อย่างน้อย
๒ ชนิด 2 ชนิด
2. ลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชได้
ร้อยละ ๕๐

ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัด
เชียงใหม่

194,200

1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
จาหน่ายสินค้าของกาดหลวงร้อยใจ
รักษ์ ผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า
๓ ช่องทาง
2. เกิดมูลค่าการซื้อขายจากการจัด
กิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่
น้อยกว่า ๕ แสนบาท

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

1.7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 การศึกษาและสารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อม
กิจกรรมย่อยที่ 2 การขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์

1,640,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1.8 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมแบบยั่งยืนเพือ่ ความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)
2.3
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แผนงาน
(9)

1

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

1. ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้จาก สานักงานประมง
การจับสัตว์น้าเพิม่ ขึ้น
จังหวัดเชียงใหม่
2. ร้อยละผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่
ปล่อยลงแหล่งน้า
3. ร้อยละของเกษตรกรได้องค์
ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งน้า
4. ร้อยละของจานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการเพิม่ ผลผลิต ( 7 แห่ง)

งบประมาณ (บาท)
(13)

927,500

1.8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การประขาสัมพันธ์ พรก.การประมง และ
การสร้างเครือข่ายในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์น้า (จานวน 7 แห่ง)

74,200

1.8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
จานวน 3 หลักสูตร
1.8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทาจุดสาธิต การเพาะพันธุ์สัตว์น้า
โดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต )
1.8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การจัดทาอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า

260,870

1.8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามผลโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
และจัดการแหล่งน้าโดยชุมชนเพื่อชุมชน

26,800

๑.9 โครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาว
ที่มีศักยภาพบนพืน้ ที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

1.9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร

511,830
53,800

2.3

24

1

1. เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ และร่วมการพัฒนาการ
ผลิต
2. ได้รับองค์ความรู้ในการแปรรูป
วัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน
3. เกษตรกรได้แปรรูปวัตถุดิบทาเป็น
ผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้
4. เกษตรกรได้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
จากพืชสมุนไพรที่ปลูกเอง สาหรับใช้
ในครัวเรือน และจาหน่ายสร้างรายได้
5. เกษตรกรได้การจัดการผลผลิตพืช
สมุนไพรอย่างมีคุณค่าเพือ่ เพิม่ รายได้
ให้แก่เกษตรกรและมีอาชีพที่ยั่งยืน

1. ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่
2. โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ
อ. จอมทอง จ.
เชียงใหม่ 3. ศูนย์
เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก)
แม่แจ่ม

1,151,000

350,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

1.9.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพี่อเพิ่มมูลค่า
และสร้างรายได้
1.10 โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ (บาท)
(13)

801,000
2.3
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1

3,835,900

1.10.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต
พืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชไม้ผลเป็นพืชหลัก
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชข้าวเป็นหลัก

ได้จานวนองค์ความรู/้ เทคโนโลยี และ สานักวิจัยและ
นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเกษตร เขตที่
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ 1
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเกษตรและ
อาหาร จานวน 6 องค์ความรู/้
เทคโนโลยี

1,318,200

1.10.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
เหนียวอัตลักษณ์โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเป็นตัวแทน
พื้นที่ปลูกข้าวเหนียว GAP
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทาแปลงเรียนรู้
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิต
ข้าวขาวดอกมะลิ 105
กิจกรรมย่อยที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลผลิตแปลงต้นแบบการผลิตข้าว
เหนียวจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 10 แปลง

2,517,700

1.11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยบนพืน้ ที่สูงในจังหวัด
เชียงใหม่

1.11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (พืชผัก
ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)
1.11.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การถ่ายทอดความรู/้ เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2.3
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1

ศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่

ผลิตผลของเกษตรกรอย่างน้อย 700 1. สานักงานเกษตร
ราย ได้รับรองมาตรฐานอาหาร
และสหกรณ์จังหวัด
ปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) เชียงใหม่
2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืน้ ที่สูง
(องค์การมหาชน)

1,694,200

1,417,100

277,100

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1.12 โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพืน้ ที่โครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)
2.3

26

แผนงาน
(9)

1

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

1. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
สานักงานปศุสัตว์
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการอบรมถ่ายทอความรู้ในการ
เลี้ยงสัตว์ จานวน 240 ราย
2. จัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์
จานวน 240 แห่ง

1.12 กิจกรรมหลักยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.๑3 โครงการยกระดับกระบวนการผลิต/แปรรูปของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพเพิม่ มูลค่า สร้างรายได้
หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน

งบประมาณ (บาท)
(13)

1,139,200

1,139,200
สานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่

3,630,000

1.13.1 กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือ
วิสาหกิจชุมชน

1. ได้รบั การสนับสนุนเทคโนโลยี
สานักงานพลังงาน
พลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า
จังหวัดเชียงใหม่
100 กลุ่ม
2. ลดระยะเวลาในการแปรรูปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 และเพิ่มกาลังการผลิต
หรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อย
กว่า 30

1,830,000

1.13.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

1. ได้รบั การสนับสนุนเทคโนโลยี
สานักงานพลังงาน
พลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า
จังหวัดเชียงใหม่
100 กลุ่ม
2. ลดระยะเวลาในการแปรรูปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 และเพิ่มกาลังการผลิต
หรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

1,800,000

1.14 โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG Model

1.14.1 กิจกรรมหลักที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทาสื่อ

2.3

2.3

33

37

2

2

กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จานวน 30
ราย
- เกษตรกร เข้าร่วมจานวน 10 ราย
- ผู้ประกอบการ จานวน 10 ราย

1. สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่
2. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

931,900

198,800

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

1.14.2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG Model (แบบ New normal)
1.14.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สาหรับการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
1.15 โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand food valley – farm to table project)

งบประมาณ (บาท)
(13)

334,000
399,100
2.3

20

2

1. เอสเอ็มอีผู้ประกอบการด้าน
สานักงานอุตสาหกรรม
อาหารใน จานวน 30 กิจการ ได้รับ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาองค์ความรู้
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการเฉลี่ยร้อยละ 85

6,000,000

1.15.1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการ
บริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

27,550

1.15.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

175,720

1.15.3 กิจกรรมหลักที่ 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและ การตลาด การขาย รวมถึงการกาหนด
ราคาสินค้า เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จานวนไม่
น้อยกว่า 3๐ ราย

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

313,450

1.15.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ดาเนินการผลิตสินค้า OEM ตาม
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในระดับ Pilot Scale เพื่อทดสอบตลาด จานวน 30
กิจการ และดาเนินการตรวจสอบกากับผลการผลิตสินค้า ทั้งจานวน
และคุณภาพให้เป็นไปตาม ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผล
การประเมินสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

4,564,980

1.15.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ดาเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่ผลิตจากการผลิตแบบ OEM และกิจกรรมสร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการ

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

873,300

1.15.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern
Thailand food valley – farm to table project)

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

45,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1.16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพือ่ ตอบโจทย์
ความต้องการในตลาดระดับสากล

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)
2.3

34

แผนงาน
(9)

2

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท)
(13)

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรม
อาหารภาคเหนือได้รับการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพือ่ ตอบ
โจทย์ความต้องการในตลาดระดับ
สากล จานวน 50 ราย
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารภาคเหนือได้รับการส่งเสริมเพือ่
เตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับ
รองระบบมาตรฐานการผลิต หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑเพือ่ เข้าสู่ตลาด
สากล 25 ราย

6,000,000

1.16.1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการ
บริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

102,200

1.16.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม
1.16.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมือง
หนาวด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation)
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

658,800

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

1,132,200

1.16.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์
เพื่อการท่องเที่ยว (Food Creative & Craft) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 25 ราย
1.16.5 กิจกรรมหลักที่ 5 Road Show CLMV ภายในประเทศ

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

1,132,200

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

2,919,600

1.16.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานของ
โครงการพร้อมจัดทารายงานความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

55,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1.17 โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจ
การเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ชาติ/แผน ความสาคัญ
แม่บทฯ (7)
(8)

2

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท)
(13)

8,398,000.00

1.17.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

5,333,000.00

1.17.3 กิจกรรมหลัก บริหารจัดการและติดตามการดาเนินงาน

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

146,000.00

รวมทั้งสิ้น

38

กิจกรรมย่อย
(๑0)

เชิงปริมาณ
สานักงานพาณิชย์
๑) เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ จังหวัดเชียงใหม่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ไม่
น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตร ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการแปรรูป
เพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ ราย
๓) ผู้ประกอบการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบหรือกระบวนการผลิตเพิม่ ขึ้น
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ ราย
เชิงคุณภาพ
๑) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาเทคโนโลยีระหว่าง
ผู้ประกอบการ นักวิจัย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี
๒) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
๓) ภาครัฐมีข้อมูลผู้ประกอบการแปร
รูปเพือ่ ใช้ประโยชน์ในเชิงวาง
แผนการพัฒนาและส่งเสริมภาค
การเกษตร
๔) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

1.17.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป

2.3

แผนงาน
(9)

2,919,000.00

40,888,900

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบน
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs)
๑. โครงการของจังหวัด (3)
๑.18 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang Mai Startup
Driven Economy)

๑.18.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การเร่งการเติบโตของ
ผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech
Startup)
๑.18.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วย
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

105,084,000

2.8

4

2

กิจกรรมหลักที่ 1
1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้
ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัท
ใหม่ (Spin-Out) ให้เป็นธุรกิจ
เทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech
Startups) ไม่น้อยกว่า 60 ราย
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและเร่งการเติบโตของ
ธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
(แบ่งเป็นผู้ประกอบการ
(Spin-Out) จากธุรกิจเดิม 10
กิจการ และผู้ประกอบการ
(Startup) 10 กิจการ
3. ผู้ประกอบการได้รับความรู้
และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ในรูปแบบของโมเดลธุรกิจใหม่
จานวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
4. ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์
ความรู้และจัดทาแผนธุรกิจใหม่
ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2
1. จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30
คน
2. ผู้ประกอบการมีความรู้และ
สามารถเขียนแบบจาลองธุรกิจ

16,000,000

1,200,000

4,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑.19 โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
สินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)
2.8
11
3

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)
๑. มูลค่าการซื้อขายและการ
เจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐
ล้านบาท
๒. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๑.19.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การดาเนินการรับสมัคร การ
สารวจ การคัดเลือก เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมือง
เชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indication)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

10,132,000

250,000

๑.19.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จานวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐ คูหา

7,382,000

๑.19.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เข้าร่วมงานแสดงและจาหน่าย
สินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX , STYLE BANGKOK หรือ
งานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วนราชการอื่น
จัดขึ้น) จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คูหา

2,500,000

๑.20 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤต
โควิด-19

๑.20.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้
วิกฤตโควิด-19
๑.20.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนายกระดับตารับยาแผน
ไทยสู่สากล

2.8

15

1

1.จานวนผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการ
พัฒนา (30 ราย/
70 ผลิตภัณฑ์)
2.สร้างรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการ
พัฒนา ( 10 ล้านบาท)

6,000,000

4,713,000

1,287,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑.21 โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวตั้ง
และการส่งเสริมดิจิทัลสาหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
(Deep learning on vertical farming and digital
Agro business)

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)
2.8
35
1

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)
1. จานวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ มีทักษะเชิง
ลึกที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ
การปลูกพืชแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า
30 ราย
2. จานวนแบบแผนจาลองธุรกิจ
(Business model) ไม่น้อยกว่า
30 แผน
3. จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการ
ทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่
น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

8,000,000

๑.21.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

127,085

๑.21.2 กิจกรรมหลักที่ 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย และคัดเลือกให้
เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

8,000

๑.21.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้ง
ที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

5,000,000

๑.21.4 กิจกรรมหลักที่ 4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
พัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืชแนวตั้ง
(Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิตัลธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืชจริง
และการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งทัศนคติ
ในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

1,360,000

๑.21.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก
เฉพาะรายเพื่อพัฒนาแผนจาลองธุรกิจ (Business model)
ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการ
ทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

1,434,300

๑.21.6 กิจกรรมหลักที่ 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดการ
ดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการ
ขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการจานวน
1 ครั้ง

70,615

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)
๑.22 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
2.8
21
2
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่อง
การตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชาสู่การ
พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)
1. ผู้ประกอบการ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่อง
ท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนา
ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพใน
เรื่องของการตลาดออนไลน์
จานวน 500 ราย
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการอบรมในโครงการฯ มี
ช่องทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น
Facebook Fanpage/ Line
Account official เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยหนึ่งช่องทาง

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

8,660,000

๑.22.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP
/ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนา
ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

561,400

๑.22.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยว
ชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์

1,244,000

๑.22.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะ
ด้านการตลาดออนไลน์
๑.22.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามและประเมินผล
โครงการตลอดหลักสูตร
๑.22.5 กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและ
หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว

2,134,600
1,000,000
3,720,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑.23 โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.23.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรม
๑.23.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ติดตามการมีงานทาหลังจบการ
ฝึกอบรม
๑.24 โครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023
เทศกาลกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)
2.8
25
2

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)
๑. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้สามารถประกอบอาชีพ
ได้ จานวน 200 คน
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ
โรงแรมในฐานะนายจ้างได้
แรงงานที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80
ของจานวนแรงงานที่ได้รับการ
พัฒนา

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

4,602,700

4,480,200
122,500
2.8
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1

(1) เกิดองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับ
ต่อยอดการทาธุรกิจกาแฟ
จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 250
คน
(2) เกิดงานแสดงศักยภาพด้าน
มาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม
ของผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมกาแฟ และที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
จานวนอย่างน้อย 2 ครั้ง (ใน
ระดับจังหวัด 1 ครั้ง จานวน 200
บูธ และระดับประเทศ 1 ครั้ง
จานวน 20 บูธ)
(3) เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่าง
เกษตรกร ผู้ประกอบการ กาแฟ
และที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 30
ราย
(4) มียอดขาย ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
(5) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ
85

9,247,300

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

๑.24.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ
พร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟ
และที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 วัน ณ โรงแรมในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์กาแฟ จาก
ผู้ประกอบการบริเวณด้านหน้าห้องสัมมนา มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 250 คน

422,800

๑.24.2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน
Influencer มาสัมผัสเส้นทางกาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่
(Coffee Route)
๑.24.3 กิจกรรมหลักที่ 3 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลด
พิเศษ 50 ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)

669,500

747,500

๑.24.4 กิจกรรมหลักที่ 4 จัดงาน Chiang Mai Coffee
Week 2023 แสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ
นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ
๑.25 โครงการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัด
เชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace Platform)

7,407,500

2.8
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๑. ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕๐
๒. มีดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบ
วงจร จานวน ๑ แพลตฟอร์ม
๓. มีนักท่องเที่ยว-ผู้ใช้
(User)/ผู้สนใจ เข้าใช้ Platform
รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕ แสนครั้ง
หลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จ
๔. มีข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่า
กว่า ๕ แสนบันทึก
(Transection) ที่สามารถนาเป็น
ข้อมูล Big Data ในการวิเคราะห์
ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์
ในการวางแผนหรือป้องกันใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ
๕. มีจานวนร้านค้าที่นาสินค้ามา
ขายหรือบริการ ลงมาใน
platform ไม่ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ราย

15,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

๑.25.๑ กิจกรรมหลักการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Commerce
แบบบูรณาการครบวงจร
๑.26 โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูงChiang
Mai Tripple S (Startup Sandbox Supporting)

๑.26.1 กิจกรรมหลักการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่
ธุรกิจTech Startup
๑.27 โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือน
จริง

๑.27.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การให้องค์ความรู้ในการทา
การค้าผ่านระบบออนไลน์และการพัฒนาความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ ที่ต้องการทาการค้าผ่านระบบ e-commerce
จานวน 80 คน
๑.27.2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์เสมือนจริง

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

15,000,000
2.8
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1. ผู้ประกอบการกลุ่มศักยภาพที่มี
โอกาศในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
จานวน ๓๐ กิจการ
2. มีแพลตฟอร์มหลักสูตรการ
สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น
จานวน ๑ หลักสูตร
3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๕
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสามารถในการ
เริ่มต้นธุรกิจและสามารถดาเนิน
ธุรกิจจนก่อให้เกิดรายได้ เชิง
พาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

4,630,000

4,630,000
2.8

29

3

๑) สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่
เป็นที่รู้จัก มียอดจาหน่ายและการ
สั่งซื้อในงาน ไม่น้อยกว่า 10
ล้านบาท
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

8,000,000

1,839,600

6,160,400

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑.28 โครงการสร้างกาไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน
1 เทคโนโลยี)

๑.28.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การวางแผนการดาเนิน
กิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/การวางแผน
โครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
คัดเลือก
๑.28.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และ
รับสมัครผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)(อย่างน้อย 50
กิจการ)
1.28.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน
๑.28.4 กิจกรรมหลักที่ 4 จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปฏิบัติการเพื่อนาไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชนและ SMEs

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)
2.8
44
3

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ทักษะความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้
งานในวิสาหกิจชุมชนและ SMEs
จานวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยที
มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
TRL7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ จานวนไม่
น้อยกว่า 30 ชุมชน (1
เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้ง
เกิดแผนธุรกิจจานวนไม่น้อยกว่า
30 แผน
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่าง
น้อย 3 คู่ และเกิดการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

10,000,000

45,400

593,800

330,400

612,500

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

๑.28.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มี
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่
๑.28.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs พร้อมทั้งสร้างโอกาส
ทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)
๑.28.7 กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล
สรุปผลโครงการ
๑.29 โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียน
โปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(Upskill and Reskill )

๑.29.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับทักษะการ
เขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(Upskill and Reskill )
รวมทั้งสิ้น

หน่วยดาเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

6,320,000

2,047,900

50,000
2.8

45

2

1. มีการจัดอบรมเพื่อให้โรงเรียน
ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่าง
น้อย 200 ราย
2. มีจานวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและรดับอาชีวะ ทั้ง
โรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนใน
จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3,750 คน
3. นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมมา
จากในเขตเมืองและนอกเมืองคิด
เป็นร้อยละ 50:50

4,812,000

4,812,000

105,084,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน
(PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม
๑. โครงการของจังหวัด (3)
๑.30 โครงการที่ 30 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิง
รุกแบบบูรณาการ

งบประมาณ (บาท) (13)

167,086,200

5.18

1

1

1) ค่ำเฉลี่ยรำยปีของ
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก
(PM2.5) ลดลง 0.50
(มคก./ลบ.ม.)
2) จำนวนพื้นที่กำรเผำ
ไหม้ลดลง ปีละ
50,000 ไร่

66,111,000

24,299,800

๑.30.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
กิจกรรมย่อยที่ 2) สารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจาปี
กิจกรรมย่อยที่ 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการกาหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงเชิงรุก ในระดับตาบล
กิจกรรมย่อยที่ 5) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทาแนวกันไฟ และดับไฟป่า โดย
การมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 6) จัดกิจกรรมทาแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า
กิจกรรมย่อยที่ 7) การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
กิจกรรมย่อยที่ 8) อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 9) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 10) การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
ที่ทำกำรปกครองอำเภอ

๑.30.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษฝุ่นควันและไฟป่า

กิจกรรมย่อยที่ 1) การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 2) การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสานึกทุกภาคส่วน

สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

1,484,200

๑.30.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมย่อยที่ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดทาแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า

1,850,400

๑.30.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า
และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ป่าต้นน้า

กิจกรรมย่อยที่ 1) จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟป่า ใน
เขตป่าอนุรักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดทาแนวกันไฟชุมชน จานวน 1,000 กิโลเมตร

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16

12,322,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

๑.30.5 กิจกรรมหลักที่ 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน
PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE

กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและจัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดประชุมคณะทางานออกแบบรูปแบบ CM.NICE
กิจกรรมย่อยที่ 3) สารวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ผลการใช้หลักสูตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นลงสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมย่อยที่ 4) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควัน
กิจกรรมย่อยที่ 5) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU )และกิจกรรม kick off การนาหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะ
วิกฤตฝุ่นควันสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมย่อยที่ 6) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้เนื้อหาฝุ่นควัน
กิจกรรมย่อยที่ 7) จัดรายการละครวิทยุ
กิจกรรมย่อยที่ 8) ละครหุ่นสาหรับเด็ก
กิจกรรมย่อยที่ 9) นิเทศ ติดตาม ผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาจานวน 20 โรงเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 10) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ Showcase/ นาเสนอนวัตกรรม

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เชียงใหม่

1,352,200

๑.30.6 กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและสื่อสารความ
เสี่ยงหมอกควันพร้อมแนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่น
ควันในพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 2) การนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤตฝุ่นควัน
กิจกรรมย่อยที่ 3) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) การแจ้งเตือน
สถานการณ์ระดับบุคคล (Smokealert) และการให้คาปรึกษาผ่านระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health)
ต้นแบบในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4) ตรวจประเมินคุณภาพห้องปลอดฝุ่น

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

1,872,200

๑.30.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบ
วงจร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมย่อยที่ 1) การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงาน
ทดแทนครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พลังงำนจังหวัดเชียงใหม่

2,955,000

๑.30.8 กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดชุดลาดตระเวน เพื่อรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดกิจกรรมทาแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 3) สร้างแหล่งน้าเพิ่มความชุ่มชื่น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับดับไฟป่าในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 4) จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพื่อเป็นแนวกันชนไฟป่าในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 5) การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
สจป.1 /กองทัพภาคที่ 3 /
กอ.รมน.จว.ชม.

๑.30.9 กิจกรรมหลักที่ 9 สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตร
ปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดทาแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามบริบทพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 2) อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 3) จัดทาแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบการปลูกพืชทางเลือก
กิจกรรมย่อยที่ 4) การติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน

สำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

14,355,000

1,357,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

๑.30.10 กิจกรรมหลักที่ 10 กระบวนการจัดทาแผนชุมชนลดฝุ่น
ละออง PM2.5 และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน อปท. ในพื้นที่
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดกระบวนการทาแผนชุมชนจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดเวทีนาเสนอแผนชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3) สร้างปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยชุมชนเมือง

๑.30.๑1 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การ
เป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product)

กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดกระบวนการคัดเลือก/คัดสรรคนรุ่นใหม่จะมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวอาเภอละ
1 คน
กิจกรรมย่อยที่ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ โดยมีพี่เลี้ยงจากภาคเอกชน
แนะนาและสนับสนุน
กิจกรรมย่อยที่ 3) พัฒนากิจการ 1 อาเภอ 1 กิจการ 1 คนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการสีเขียว และจัดกระบวนการ
ติดตามคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวในพื้นที่

๑.30.1๒ กิจกรรมหลักที่ 12 ถอดบทเรียนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) ประชุมออกแบบการเชื่อมงานและระบบข้อมูลร่วมกันทั้ง 25 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดชุดบูรณาการหลังฤดูไฟป่า ประกอบด้วย อปท., จนท.ไฟป่า และชุมชนท้องถิ่น เข้าไปตรวจ
burn scars และถอดพฤติกรรมไฟในแต่ละพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 3) จัดกระบวนการถอดบทเรียนและสรุปผลเชิงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงใหม่ 211 ใน 25 อาเภอ

๑.31 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

5.18

22

1

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
เครือข่ำยเขียวสวยหอม /
สภำลมหำยใจเชียงใหม่
สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
เครือข่ำยเขียวสวยหอม/
คณะกรรมกำรร่วม
ภำคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

2,507,100

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ภำคเหนือ/สภำลมหำยใจ
เชียงใหม่

1,289,900

ร้อยละขยะมูลฝอย/ของ
เสียที่นากลับมาใช้
ประโยชน์ เพิ่มขึ้นปีละ
0.5

466,200

5,210,300

๑.31.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมย่อยที่ 1) การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่

1,718,500

๑.31.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง

กิจกรรมย่อยที่ 1) ชี้แจงโครงการฯ
กิจกรรมย่อยที่ 2) การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3) รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม
กิจกรรมย่อยที่ 4) จัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบขยะและปริมาณขยะ
กิจกรรมย่อยที่ 5) จัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อยที่ 6) ถอดบทเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 7) บริหารโครงการประสานงานและติดตามประเมินผล

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

3,491,800

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

๑.32 โครงการที่ 32 โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)
5.18

16

กิจกรรมย่อย
(๑0)

2

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

จานวนพื้นที่การปลูกป่า
ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่
น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่
(ไร่)

งบประมาณ (บาท) (13)

40,356,600

๑.32.1 กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบารุงรักษาต้นไม้
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 3) ประสานงานและติดตามประเมินผล

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1,662,500

๑.32.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
๑.32.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กิจกรรมย่อยที่ 1) เพาะชากล้าไม้ทั่วไป จานวน 3,400,000 กล้า
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดทากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2) จานวน 680,000 กล้า
กิจกรรมย่อยที่ 1) เพาะชากล้าไม้ป่าขยายสู่ชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 2) ปลูกป่าหวาย
กิจกรรมย่อยที่ 3) เพาะชากล้ากาแฟ

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16

15,028,000

๑.32.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
ชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง

กิจกรรมย่อยที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 2) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ
กิจกรรมย่อยที่ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านขยะ,น้าเสีย,มลพิษ
กิจกรรมย่อยที่ 4) จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
กิจกรรมย่อยที่ 5) บริหารโครงการและติดตามประเมินผล

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1,587,000

๑.32.5 กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการ
สร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1) การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า แบบคอกหมู
กิจกรรมย่อยที่ 2) การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้าโดยการสร้างฝายชะลอน้า ฝายกึ่งถาวร
กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 4) กิจกรรมเพาะชากล้าไม้
กิจกรรมย่อยที่ 5) กิจกรรมเพาะชากล้าแฝก
กิจกรรมย่อยที่ 6) กิจกรรมเพาะชากล้าหวาย
กิจกรรมย่อยที่ 7) กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16

1,873,300

๑.32.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมย่อยที่ 1) ปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นระบบวนเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2) อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้เพาะชากล้าไม้ขนาดใหญ่
กิจกรรมย่อยที่ 3) อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้
กิจกรรมย่อยที่ 4) อบรมและส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงา
กิจกรรมย่อยที่ 5) กิจกรรมดาเนินงานและติดตามผล

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

4,869,000

10,338,400

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

กิจกรรมย่อยที่ 1) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
กิจกรรมย่อยที่ 2) การถ่ายทอดความรู้การดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco School)
กิจกรรมย่อยที่ 3) ต่อยอดการดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) จานวน 3
สถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 4) การกากับ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมย่อยที่ 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมย่อยที่ 6) บริหารโครงการและติดตามประเมินผล

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

640,400

กิจกรรมย่อยที่ 1) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมย่อยที่ 2) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 3) สร้างความรู้และจิตสานึกในเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมย่อยที่ 4) บริหารโครงการ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

892,400

๑.32.9 กิจกรรมหลักที่ 9 ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่
การอนุรักษ์

กิจกรรมย่อยที่ 1) การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 2) เยาวชนร่วมปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สวนสัตว์เชียงใหม่

1,000,000

๑.32.10 กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืช
เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์
ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)

กิจกรรมย่อยที่ 1) เวทีการอบรม เรียนรู้สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบของสภาวะวิกฤตของโลกร้อน และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ carbon stock ในการลดก๊าซเรือนกระจก ให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 9 แห่ง
กิจกรรมย่อยที่ 2) การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างพื้นที่รูปธรรมในการ ปลูกต้นไม้และพืชล้มลุกในพื้นที่เกษตร
และพื้นที่ป่ารอบชุมชน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับโอกาส Carbon Footprint, คาร์บอนเครดิต,
คาร์บอนสต๊อค Carbon Stock
กิจกรรมย่อยที่ 3) การจัดทาข้อมูล การกักเก็บข้อมูล คาร์บอนสต๊อค Carbon Stock เพื่อดาเนินการ การขึ้นขอ
ทะเบียนใบรับรอง จากโครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Less จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กิจกรรมย่อยที่ 4) ถอดบทเรียน พัฒนาระบบข้อมูล ชุดความรู้ และสื่อ ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ
และขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจ
จังหวัดเชียงใหม่

2,465,600

๑.32.7 กิจกรรมหลักที่ 7 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco School)

๑.32.8 กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๑.33 โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า

๑.33.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริม
แม่น้า

5.19

9

กิจกรรมย่อย
(๑0)

2

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

แหล่งน้าได้รับการพัฒนา
แลฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 2
แห่ง
กิจกรรมย่อยที่ 1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง ม.7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่า
ตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 245 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ 2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ความยาว 100 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ 3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 3) ต.ท่าวังพร้าว อ.สัน
ป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 175 เมตร

55,408,300

สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

28,600,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ลาดับ
แผนงาน
ชาติ/แผน ความสาคัญ
(9)
แม่บทฯ (7)
(8)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

๑.33.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่า
น้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงระบบส่งน้าคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 2 ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม
914 เมตร

โครงการชลประทานเชียงใหม่
สานักงานชลประทานที่ 1

23,200,000

๑.33.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่
ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า

กิจกรรมย่อยที่ 1) การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 3) ปลูกต้นไม้ และทาความสะอาด เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 4) จัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 5) อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 6) บริหารโครงการ ประสานงานและติดตามประเมินผล

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

3,608,300

รวมทั้งสิ้น

167,086,200

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑. โครงการของจังหวัด (3)
๑.34 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

75,356,800

3.11

5

1

๑.34.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพรอบครัวกลุ่ม
เปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข
๑.34.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

๑.34.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย

1.35 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

3.11

36

1

1.36 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแล
ผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์ม
การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นา
ร่องจังหวัดเชียงใหม่

3.12

39

1

รำยได้เฉลี่ยครัวเรือนใน
จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
ต่อปี

5,870,800

กิจกรรมย่อยที่ 1) มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2566
กิจกรรมย่อยที่ 2) การจ้างงานกลุ่มเปราะบางและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1) พัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based
Tele-Consult)
กิจกรรมย่อยที่ 2) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ Home-based Tele-Consult
กิจกรรมย่อยที่ 3) ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based
Tele-Consult)

สนง.พมจ.เชียงใหม่

1,972,200

สนง.พมจ.เชียงใหม่

2,213,600

กิจกรรมย่อยที่ 1) พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใจเกินร้อย
กิจกรรมย่อยที่ 2) สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC)
ของผู้สูงวัย
กิจกรรมย่อยที่ 3) มหกรรมพฤฒพลัง

สนง.พมจ.เชียงใหม่

1,685,000

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

813,000

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

1,188,100

รำยได้เฉลี่ยครัวเรือนใน
จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
ต่อปี
ร้อยละของประชำกรทุกช่วง
วัย เข้ำถึงกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
ต่อปี

1.36.1 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของ
นักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม
1.36.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการ
ดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
1.37 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่

งบประมาณ (บาท) (13)

432,800
755,300
3.12

40

1

ร้อยละของประชำกรทุกช่วง
วัย เข้ำถึงกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
ต่อปี

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

4,338,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

1.37.1 กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

1.38 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
จังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

4,338,000

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

2,340,500

กิจกรรมย่อยที่ 1) การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย
กิจกรรมย่อยที่ 2) ผลิตคัมภีร์เทศน์ในการสื่อสารเตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย
กิจกรรมย่อยที่ 3) การประกวด ชุมชนตัวอย่างป้องกันการฆ่าตัวตาย ระดับจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4) การรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
กิจกรรมย่อยที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ ป้องกันการฆ่าตัวตาย
กิจกรรมย่อยที่ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

1,371,700

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

188,800

กิจกรรมย่อยที่ 1) การพัฒนาเครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต อาเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย ติดตามดูแลกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมย่อยที่ 2) ประชุมคณะกรรมการอานวยการ/คณะทางานเครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต อาเภอ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

780,000

สนง.จังหวัดเชียงใหม่

18,412,600

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

763,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 ) การพัฒนาสถานที่ของสถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรม ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้
(Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Vision)
กิจกรรมย่อยที่ 2 ) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3 ) การจัดเวทีรวมพลังสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่
3.13
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1.38.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะ
การสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย

1.38.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่ม
เสี่ยง
1.38.3 กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

1.39 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
1.39.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ
และตรวจติดตามการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อย
(๑0)

4.17

7

2

ร้อยละของอำเภอผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่มี
คุณภำพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ต่อปี

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

1.39.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 ) กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2 ) การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 3 ) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 4 ) การดาเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมายและลงพื้นที่สารวจ
ทรัพยากร ร่วมกับ สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภายในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 5 ) สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 6 ) การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 7 ) จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ที่ทาการปกครองอาเภอ
ฝาง/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา/
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3/
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

6,907,600

1.39.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 ) การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ตาบลบ้านสหกรณ์ อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2 ) ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดาริ ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย
กิจกรรมย่อยที่ 3 ) ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (ธนาคารสุกร) ตามแนวพระราชดาริ
(หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้านห้วยลึก)
กิจกรรมย่อยที.่ 4 ) ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (ธนาคารสุกร) ตามแนวพระราชดาริ
(หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้านห้วยลึก)
กิจกรรมย่อยที่ 5 ) ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขาบ้านสามหมื่น ตามแนว
พระราชดาริ ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 6 ) 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ในการเสริมสร้าง
สังคมคุณภาพ ตามแนวพระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สนง.พัฒนาชุมชนจังหัด
เชียงใหม่

1,370,600

1.39.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดาริ
1.39.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้าและการจัดทาแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการ
เกษตรวิชญา

กิจกรรมย่อยที่ 1) การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1) การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้าและการทาการเกษตรกรรมในโครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมย่อยที่ 2) การจัดทาแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

3,880,700

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

2,654,200

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

1.39.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1.39.7 กิจกรรมหลักที่ 7 แสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการ
รวมทั้งสิ้น
๑.40 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน ประจาปี 2566

๑.40.๑ กิจกรรมหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2566

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

กิจกรรมย่อยที่ 1 ) การวางแผนบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2 ) การบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายเยาวชนเชียงใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ขออยู่อย่างพอเพียง) อบรมฯ
กิจกรรมย่อยที่ 3 ) นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริหน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4 ) สรุปการดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1.1

6

3

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด มากกว่าร้อยละ
60 ของหมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่
1.1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน งบประมาณ
1.2 การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
ระดับพื้นที่
1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อาเภอ
1.5 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัด
1.6 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับอาเภอ
1.7 การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดเชียงใหม่
1.8 การประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม
1.9. เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่ 5 อาเภอชายแดน (7
ตาบล 10 หมู่บ้าน)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

1,336,500

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

1,500,000
32,963,000
9,259,700

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ / ศอ.ปส.จ.ชม.

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ / ศอ.ปส.จ.ชม.

9,259,700

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑.41 โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกัน
ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)
1.1

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)
12

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

3

1.41.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและ
สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.1 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับจังหวัด และ TO BE NUMBER
ONE IDOL
1.2 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP
1.3 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาค
1.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับประเทศ

1.41.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน

2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ
TO BE NUMBER ONE IDOL
2.2 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ
2.3 กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

- มีสมาชิกชมรม TO BE
NUMBER ONE ร้อยละ 90
ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ
6 – 24 ปี
- มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ครบทุก
อาเภอ จานวน 25 แห่ง
- มีอาเภอ TO BE NUMBER
ONE ครบทุกอาเภอ จานวน
25 แห่ง
- มีชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษา
จานวน 350 ชมรม
- มีชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
จานวน 350 ชมรม
- มีชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม จานวน 7 ชมรม
- ชมรม TO BE NUMBER
ONE จังหวัดเชียงใหม่ผ่าน
เข้าร่วมประกวด
ระดับประเทศ 5 ชมรม

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

4,283,300

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ / ศอ.ปส.จ.ชม.

1,110,700

1,639,700

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

1.41.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑.42 โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านใน
ระดับท้องถิ่น

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

3.1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัด
เชียงใหม่
3.2 กิจกรรมการประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในรอบภาคเหนือ
3.3 กิจกรรมการประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในรอบลงพื้นที3่ .4
กิจกรรมการประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
3.5 ประชุมคณะกรรมการอานวยการ/คณะทางานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
3.6 การพัฒนาเครือข่าย อาเภอ TO BE NUMBER ONE
1.1
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3

งบประมาณ (บาท) (13)

1,532,900

1. ฝึกทบทวนชุดรักษา
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ความปลอดภัยหมู่บ้าน
เชียงใหม่
(ชรบ) ในพื้นที่อาเภอ
ชายแดน จานวน 750 คน
2. มีชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ) ในพื้นที่
อาเภอชายแดน เพิ่มขึ้น
100 คน
3. ประชาชนในพื้นที่ 5
อาเภอชายแดน เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน จานวน 410
คน
4. มีการจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน จานวน 5 ครั้ง
ในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน

3,116,100

1.42.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรมประชาชนเพื่อสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหาภัยความมั่นคงในพื้นที่อาเภอ
ชายแดน ๕ อาเภอ

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

990,000

1.42.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพประชากร
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้นาที่ต้องการมีส่วนร่วมในการซักซ้อม
ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

850,600

1.42.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอชายแดน

ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ที่ทาการปกครอง
อาเภอเชียงดาว เวียงแหง
ไชยปราการ ฝาง และ แม่
อาย

481,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

1.42.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว
โดยกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

447,500

1.42.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การอานวยการบริหารจัดการและ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

347,000

- สานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานคุมประพฤติ
- ตารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่

1,869,000

สานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

272,200

สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่

236,800

๑.43 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาว
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

1.1
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- ร้อยละของอำเภอผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ
- เกิดระบบในกำรนำภำค
ประชำชนที่เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนให้ปลอดภัยจำก
อำชญำกรรรม ในอำเภอที่
ดำเนินกำร ร้อยละ ๑๐๐
- ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ
๘๕ %
- ลดกำรแจ้งควำมเอกสำร
หำยลนสถำนีตำรวจลงร้อย
ละ 50
- เพิ่มกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ผ่ำนระบบวิดีโอคอล ร้อยละ
10

1.43.1 กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
1.43.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม

1.43.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชน
ด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และ การรับแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2.1 การประชุมคณะทางานเชิงพื้นที่ (เจ้าหน้าที่แกนนาภาคประชาชน) เพื่อเตรียมความพร้อม และ
วางแผนการจัดกิจกรรมในพื้นที่
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม ใน ๕ กลุ่มพื้นที่
2.3 การประชุมติดตามผลจานวน ๕ ครั้ง ๆ ในแต่ละพื้นที่

ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

1,360,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
1.44 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสา
ธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1.44.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)
1.1

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)
42

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

4

1.1 การสารวจพื้นที่จาลองสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
1.2 การประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
1.3 การประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
1.4 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ : การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table top Exercise)
1.5 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ : การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise)
1.6 การประชุมถอดบทเรียน

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

- หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
มูลนิธิ ตลอดจนภำคี
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เข้ำ
ร่วมกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์
สำธำรณภัยที่รุนแรงและ
ซับซ้อนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ มำกกว่ำร้อยละ 80
- ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เข้ำร่วมกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัยในระดับพื้นที่
มำกกว่ำร้อยละ 80
- พื้นที่ 10 อำเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่มีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศของสิ่งกีด
ขวำงทำงน้ำในลำน้ำคูคลอง
และถนนที่มีปัญหำกำรกีด
ขวำงทำงน้ำอย่ำงครบถ้วน
ในทุกตำบล
- พื้นที่ 10 อำเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่มีวิธีกำร
และแนวทำงแก้ไขปัญหำ
กำรกีดขวำงทำงน้ำในแต่ละ
ตำแหน่ง ครอบคลุมในทุก

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ / แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 1

5,654,800

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

385,600

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

1.44.2 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างความเข้าใจระบบดาเนินงาน
ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีเกิดสาธารณภัยให้แก่ผู้นา
ท้องถิ่น

1.45.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบ
โต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

2.1 การยกระดับขีดความสามารถผู้นาท้องถิ่นเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ :
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2.2 การยกระดับขีดความสามารถผู้นาท้องถิ่นเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ :
การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
3.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทาระบบข้อมูลการกีดขวางทางน้า
3.2 รวบรวม สารวจ และเก็บข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนนที่มีปัญหาการกีด
ขวางทางน้า เพื่อเป็นข้อมูลในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่ง
3.3 กาหนดแนวคิดหลักการวางแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขางทางน้าในแต่ละแห่ง
3.4 สารวจเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาและออกแบบการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในเชิงลึกของ
พื้นที่ต้นแบบที่มีลาน้าที่ไหลผ่านชุมชนและถนนสายสาคัญที่เกิดน้าท่วมบ่อยครั้ง จานวน 4 โครงการ
3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนนที่
มีปัญหาการกีดขวางทางน้า พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่ง

1.44.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไข
ปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่

๑.45 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อ
ความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อย
(๑0)

1.1

32

4

- หน่วยงานที่เข้าร่วมการ
เตรียมความพร้อมในการ
ตอบโต้สถานการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ)
มากกว่าร้อยละ 90
- อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนนของ
จังหวัดเชียงใหม่ลดลงร้อยละ
5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

1.1 สารวจพื้นที่การจาลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ)
1.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการจาลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1
1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจาลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
1.4 จาลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
1.5 ประชุมถอดบทเรียน

หน่วยดาเนินงาน (12)

งบประมาณ (บาท) (13)

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

469,200

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

4,800,000

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่
2
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
พร้าว
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
สารภี
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่ริม
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
สันป่าตอง

18,210,900

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

301,500

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
1.45.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ (7)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)
2.1 การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จานวน 20 ครั้ง/เรื่อง
2.2 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ / ข่าวรายงานเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ความยาว
2 – 3 นาที 10 ตอน
2.3 ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุฯ 30 - 60 วินาที 9 ภาษา 5 เรื่อง เผยแพร่รวมไม่น้อยกว่า 1,000
ครั้ง
2.4 ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ สัญจรวิทยุ ชาวเชียงใหม่มีวินัยจราจร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุ ทภ.3 รวม 40 ตอน
2.5 ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่ภาคเหนือ จานวน 2 ตอน ออกอากาศทาง NBT North
CH 11 Digital
2.6 ผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอสั้น รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย
มีวินัยจราจร” ยาว 1 – 2 นาที จานวน 10 ตอน พร้อมวางสื่อ LED ทางแยกสาคัญๆ

1.45.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวง
หมายเลข 1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ตาบลท่า
ศาลา ตาบลหนองหอย ตาบลป่าแดด ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565
กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 2ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ที่
6 ตาบลแม่ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอาเภอ หมู่ที่ 1 ตาบลยุหว่า เชื่อม หมู่ที่
10 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ที่ 1 บ้านหนองอาบช้าง เชื่อม
ถนนสายหัวน้าริน ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม
หมู่ที่ 7 ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง ถนน อบจ.ชม.สาย
บ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตาบลสารภี อาเภอสารภร จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน (12)

สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ (บาท) (13)

1,200,000

16,709,400
5,000,000

1,880,000
1,240,000
4,132,400
2,831,000
1,626,000
42,393,800

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เน้นคุณค่าทีส่ ามารถปรับตัวตามสถานการณ์
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่ งเสริ ม และพั ฒ นำศั ก ยภำพโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนและสิ่ ง
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ำร เชื่ อ มโยง
เศรษฐกิจท้องถิ่น
260,697,300 บาท
การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
163,410,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
71,089,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
26,198,300 บาท
สานักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอดอยหล่อ

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 3

กิจกรรมหลัก 2

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ
กิจกรรมของโครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับ โครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของ
ชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/
โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่
มีควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำง
รูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจั ดท ำแบบฟอร์ม หน้ำนี้ ในกระดำษขนำด A4 / A3 และเป็น แนวตั้ งหรือ
แนวนอนก็ได้

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 8

ชื่ อ โครงการ : โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกทาง
การท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
วงเงิน 163,410,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วงเงิน 71,089,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
วงเงิน 26,198,300 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ : ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงาน : แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
และบริการ
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3,
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่, สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่),
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : 1) นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ตาแหน่ง : ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ถนนสุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-8700
2) นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ตาแหน่ง : ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5326-0676
3) นายจเรเมธ จันทร์จร
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
สถานที่ติดต่อแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 199 หมู่ 4 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5389-1446
4) นายกชกร โง้วศิริ
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เลขที่ 118/4 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1646
5) นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สถานที่ติดต่อ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เลขที่ 153 ถนนเจริญประเทศ
ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 221646
6) นายกิตติศักดิ์ ปาลี
ตาแหน่ง : วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถการแข่งขัน
ข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และประเด็นการพัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน กลุ่มที่ 4
การสร้ างรายได้ให้ กับ ประเทศ 1) การท่องเที่ยว โดยดาเนินการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน
หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน
ธรรมชาติ ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การควบคุ ม สิ น ค้ าและบริ ก าร ให้ มี คุ ณ ภาพราคาเป็ น ธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้ านต่ างๆ แก่
นั กท่ องเที่ ย ว การยกระดับ คุ ณ ภาพบริการ ด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน ประกอบกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณ ค่า, แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
โดยจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา “นครแห่งชีวิตและความ
มั่งคั่ง” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมือง
ที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นพื้นที่
หลั กทางด้ านการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น เมือ งศูน ย์ กลางทางเศรษฐกิ จในภาคเหนื อ ของประเทศ เป็ น เมื องหลั กด้ านการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งมีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Eco-tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness
Tourism) จึงได้กาหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการ
พัฒ นาส่ งเสริม และพั ฒ นาศักยภาพโครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่ องเที่ยวและบริก าร,
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริ การ โดยมีเป้าหมายจานวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น และจานวน
แหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุม 25
อาเภอ แต่ปัจจุบันยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นจังหวัดเชียงใหม่
ความเร่งด่วน : จาเป็นต้องเร่งดาเนินการโดยด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
และเป้ าหมายของรัฐ บาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการพั ฒ นาและเป้ า หมายของจั งหวั ด เชี ยงใหม่ มี ค วาม
จาเป็ น ต้องเร่งดาเนิ น การโดยด่ว นในการพัฒ นา ปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่ ง
ท่องเที่ยว มีการพัฒ นาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการท่ องเที่ยว

๓
เพื่อให้ได้มาตรฐานสู่สากลจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และยังคงรักษาฐาน
นักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่ รวมทั้งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการ
ท่อ งเที่ ย วของโลกได้ จึ ง ต้อ งส่ งเสริม และพั ฒ นาศั กยภาพโครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
4. เพื่อพัฒนาเส้นทางและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มี ส่วนได้ ส่ว นเสี ย :องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ ป ระกอบการที่ เกี่ยวข้องกับ การอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
17 สายทาง
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
8 แห่ง
(๔.๒) ผลผลิต : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล
(๔.๓) ผลลัพธ์ : 1. สามารถอานวยความสะดวกเส้นทางให้ นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
2. สามารถพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการเดินทาง และมีแหล่ง
ท่องเที่ยว
ที่ได้รับมาตรฐาน
เชิงลบ : ไม่มี

๔
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
วงเงิน 163,410,000 บาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3,
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2565
2566
2566
2566
1. ปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเชื่ อ มโยงแหล่ ง 20,000,000
✓
✓
✓
✓
ท่องเที่ ย วอ าเภอดอยหล่ อ -อาเภอ
แม่ ว าง ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 108 – อุ ท ยานผาช่ อ
อาเภอดอยหล่ อ จั งหวัดเชี ย งใหม่
ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร
2 ติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างชนิ ดกิ่งเดี่ย ว 5,488,000
✓
✓
✓
✓
สายเชี ย งใหม่ - แม่ ฮ่ อ งสอน ทาง
หลวงหมายเลข 1095 ตอนหนอง
โค้ ง - กิ่ ว คอหมา ระหว่ า ง กม.
0+175 – กม.3+850 ต าบล
ขี้ เ หล็ ก อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 122 ต้น
3 พั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วน้ าตก 9,500,000
✓
✓
✓
✓
ห้วยสะบ้า (วังทอง) ตาบลแม่หอพระ
อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จานวน 1 สายทาง
4 ปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเชื่ อ มโยงแหล่ ง 22,000,000
✓
✓
✓
✓
ท่ อ งเที่ ย ว งาน บู รณ ะ ท างผิ ว
แอสฟั ล ต์ ส ายแม่ แ ตง - เชี ย งดาว
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน
แม่ ท ะลาย - หั ว โท ระหว่ า ง กม.
66+940 – กม.68+330 ตาบล
แม่ น ะ อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ ปริ ม าณงาน 1.390
กิโลเมตร
5 ปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเชื่ อ มโยงแหล่ ง 5,000,000
✓
✓
✓
✓
ท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย
( Double W-Beam Guardrail)

๕

ที่

กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ฝาง - ดอยอ่ า งขาง ทางหลวง
หมายเลข 1249 ตอน แม่งอน หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 –
กม.17+000 (เป็ น ช่ วงๆ) ตาบล
แ ม่ งอ น อ า เภ อ ฝ า ง จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
6 ปรับ ปรุงทางหลวงเพื่อรองรับ การ 22,083,000
ท่องเที่ยว บูรณะปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะ
เม า ะ -ฮ อ ด ช่ ว งร ะ ห ว่ า ง ก ม .
49+300 - กม.53+825 ตาบล
บ้ า นแอ่ น อ าเภอดอยเต่ า ต าบล
บ้ าน ตาล อ าเภ อฮอด จั ง ห วั ด
เชี ย งให ม่ ระ ย ะท าง 4 .5 2 5
กิโลเมตร
7 ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง ยกระดั บ 9,999,000
มาตรฐานการเดินทางบนทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวง
หมายเลข 118 สาย เชี ย งใหม่ เชียงราย ตอนเชียงใหม่ - ดอยนาง
แก้ ว ระหว่ า ง กม.2+000 - กม.
3+ 500 (เป็ น แ ห่ ง ๆ ) ต า บ ล
สั น ทรายน้ อ ย อ าเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5
กิโลเมตร
8 ปรั บปรุ งไฟฟ้ าส่ องสว่ าง ยกระดั บ 9,990,000
มาตรฐานการเดิ นทางเส้ นทาง
เมื องเชี ย งใหม่ - แม่ ริ ม ทางหลวง
หมายเลข 107 ตอนเชี ย งใหม่ ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 กม.13+800 (เป็ น แห่ งๆ) ต าบล
ช้ า งเผื อ ก อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่
ต า บ ล ด อ น แ ก้ ว ต า บ ล
แม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน 12.8 กิโลเมตร

ต.ค.-ธ.ค.
2565

ระเวลาที่จะดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2566
2566
2566

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

๖

ที่
9

10

11

12

13

กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.
2565
ปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเชื่ อ มโยงแหล่ ง 31,900,000
✓
ท่ อ งเที่ ย วอ าเภอแม่ ริ ม แม่ แ ตง
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข
1095 (แม่มาลัย -ปาย) – หั วงาน
โครงการช ลป ระท าน แม่ แ ตง
อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร
งานติดตั้งราวกันอัน ตราย (Single 5,000,000
✓
W-Beam Guardrail) สายพร้ า ว เวี ย งป่ าเป้ า ทางหลวงหมายเลข
1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง
กม.16+000 – กม.53+000 (เป็น
ช่วงๆ) ตาบลบ้านโป่ง ตาบลป่าตุ้ม
ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
งาน ติ ด ตั้ ง ป้ ายจ ากั ด ความเร็ ว 2,500,000
✓
สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวง
หมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย หั ว โท ระหว่ า ง กม.65+52 5
ต าบ ลแม่ น ะ อ าเภ อเชี ย งด าว
จั ง ห วั ด เชี ย งให ม่ ป ริ ม าณ งาน
1 แห่ง
เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพก ารเดิ น เพื่ อ 9,950,000
✓
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สาย
ทาง ชม.3024 แยก ทล.107 บ้ า นเมื อ งคอง อ าเภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการ 5,000,000
✓
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง
ชม.4030 แยก ทล.1095 อุทยานแห่ งชาติห้วยน้ าดัง อาเภอ
แม่ แ ตง จั งหวัด เชี ย งใหม่ จ านวน
1 สายทาง

ระเวลาที่จะดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2566
2566
2566
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

๗

ที่

กิจกรรมย่อย

14 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง
ชม.4051 แยก ทล.1096 บ้ า นแม่ ขิ อ าเภอแม่ ริ ม จั ง หวั ด
เชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง

งบประมาณ
5,000,000

ต.ค.-ธ.ค.
2565
✓

ระเวลาที่จะดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2566
2566
2566
✓
✓
✓

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
วงเงิน 71,089,000 บาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2565
2566
2566
2566
1 ป รั บ ป รุ ง เส้ น ท างเข้ าสู่ แ ห ล่ ง 13,500,000
✓
✓
✓
✓
ท่ อ งเที่ ย ววิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวง
เหนื อ อ าเภอดอยสะเก็ ด จั งหวั ด
เชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
2 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง 14,996,000
✓
✓
✓
✓
เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข
1004 ตอนห้วยแก้ว – พระตาหนัก
ภู พิ งคราชนิ เวศน์ ระหว่ า ง กม.
9+500 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ)
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ปริ มาณงาน 4.5
กิโลเมตร
3 ปรั บ ปรุ งไฟฟ้ าส่ องสว่างทางหลวง 4,987,000
✓
✓
✓
✓
เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนัก
ภู พิ งค ราช นิ เว ศ น์ ท างห ล ว ง
หมายเลข 1004 ตอนห้ วยแก้ ว พระต าหนั กภู พิ งคราชนิ เวศน์
ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150
ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00
กิโลเมตร

๘

ที่

กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.
2565
✓

ระเวลาที่จะดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2566
2566
2566
✓
✓
✓

4 จั ด ท าป้ าย เข้ าห มู่ บ้ าน ชุ ม ช น 2,606,000
ท่ อ งเที่ ย วหั ต ถกรรมบ้ า นถวาย
OTOP ระหว่ า ง กม.13+550 กม. 17+100 (เป็นช่วงๆ) อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
5 ปรั บ ปรุ งถนนทางเข้ าอากาศยาน 35,000,000
✓
✓
✓
✓
นานาชาติเชียงใหม่ เพื่อรองรับการ
เดิ น ท างท่ อ งเที่ ย ว ท างห ล ว ง
หมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น เชี ย งใหม่ (ในส่ ว นต่ อ ขยายพื้ น ที่
กองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276
- กม.0+943 (รวมพื้ น ที่ ถ นนศรี
วิ ชั ย ) ต าบลสุ เทพ อ าเภอเมื อ ง
เชี ย ง ให ม่ จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่
ปริมาณงาน 2.447 กิโลเมตร
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
วงเงิน 26,198,300 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่), อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก, อุทยานแห่งชาติขุนขาน,
อุทยานแห่งชาติออบหลวง, อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา,
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดาริในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์),
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2565
2566
2566
2566
1. พั ฒ น าป้ าย สื่ อ ค วาม ห ม าย ใน
93,500
✓
✓
✓
✓
เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวน้าพุร้อนฝาง บริเวณที่ทา
การอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
อ าเภ อ ฝ าง จั งห วั ด เชี ย งให ม่
ปริมาณงาน 1 แห่ง
2 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่ง 540,000
✓
✓
✓
✓
ท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาด (ผาจู บ
กั น ) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ อบหลวง
ตาบลหางดง อ าเภอฮอด จั งหวั ด
เชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง

๙

ที่

กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

3 พัฒ นาป้ายสื่อความหมายเส้นทาง 308,400
ศึก ษาธรรมชาติ อุ ท ยานแห่ งชาติ
ห้ ว ยน้ าดั ง ต าบลกึ๊ ด ช้ า ง อ าเภอ
แม่ แ ตง จั งหวัด เชี ย งใหม่ จ านวน
1 แห่ง
4 พัฒ นาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน 4,802,000
พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี ล านนา
อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จานวน 1 แห่ง
5 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 5,070,700
เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ขุ น ขาน อ าเภอสะเมิ ง
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
6 พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโครงการ 1,613,700
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ก ล้ ว ยไม้ ร องเท้ านารี
อินทนนท์ตามพระราชดาริ ในพื้นที่
ภาคเหนื อ (ดอยอินทนนท์ ) อาเภอ
จอมทอง จั งหวัดเชี ยงใหม่ จ านวน
1 แห่ง
7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการ 12,000,000
ในเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ อ ย่ า งมี
ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เพื่ อกระตุ้ น
เศรษฐกิ จชุ มชน บ้ านหั วทุ่ ง ต าบล
เชี ยงดาว อ าเภอเชี ยงดาว จั งหวั ด
เชียงใหม่
8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง 2,490,000
หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 บ้าน
หัวข่วง ตาบลสองแคว อาเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 260,697,300 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา : ไม่มี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต.ค.-ธ.ค.
2565
✓

ระเวลาที่จะดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2566
2566
2566
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 จ้างเหมา

๑๐
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
1. กิจกรรมหลักที่ 1 กิจ กรรมพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอาเภอดอยหล่อ -อาเภอแม่วาง ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษาให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอนหนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ตาบลขี้เหล็ ก อาเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน 122 ต้น แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ
โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

๑๑
- กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ตาบลแม่หอพระ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติน้าตกบัวตอง -น้าพุเจ็ดสี จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ
โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330 ตาบลแม่นะ อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จะเป็นผู้ รับผิดชอบเมื่อ
แล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย (Double W-Beam
Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 – กม.
17+000 (เป็ น ช่วงๆ) ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็ งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103
ตอน พระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่า ตาบล
บ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบ
เมื่ อแล้ ว เสร็ จ และบริห ารจั ด การโครงการ โดยดู แล บ ารุงรักษา ให้ มีค วามมั่ น คงแข็ งแรงและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500
(เป็ น แห่ งๆ) ตาบลสั น ทรายน้ อย อาเภอสั น ทราย จังหวัด เชีย งใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ) ตาบล
ช้างเผื อก อาเภอเมืองเชีย งใหม่ ตาบลดอนแก้ว ตาบลแม่ส า อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8
กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชีย งใหม่ ที่ 2 จะเป็น ผู้ รับ ผิ ดชอบเมื่อ แล้ ว เสร็จ และบริห ารจัด การโครงการ โดยดูแ ล
บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 9 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอาเภอแม่ริม -แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการชลประทานแม่แตง อาเภอแม่แตง จัง หวัดเชียงใหม่ ระยะทาง
10.000 กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ
โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 10 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam
Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.16+000 – กม.
53+000 (เป็ น ช่ ว งๆ) ต าบลบ้ านโป่ ง ต าบลป่ า ตุ้ ม ต าบลแม่ แวน อ าเภอพร้าว จั งหวัด เชี ย งใหม่ ปริม าณงาน
1 แห่ ง แขวงทางหลวงเชี ย งใหม่ ที่ 2 จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเมื่ อ แล้ ว เสร็ จ และบริ ห ารจั ด การโครงการ โดยดู แ ล
บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

๑๒
- กิจกรรมย่อยที่ 11 งานติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน
แม่ ทะลาย - หั ว โท ระหว่าง กม.65+525 ตาบลแม่น ะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริม าณงาน 1 แห่ ง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จะเป็ นผู้รับ ผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 12 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการเดิ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด เชี ยงใหม่ สายทาง ชม.3024
แยก ทล.107 - บ้านเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก
ทล.1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็ งแรง
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 14 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการเดิ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด เชี ยงใหม่ สายทาง ชม.4051
แยก ทล.1096 - บ้านแม่ขิ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจ กรรมพัฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้า นการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อ
เมืองลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเมื่ อแล้ ว เสร็จ และบริ ห ารจั ดการโครงการ โดยดูแ ล บ ารุ งรัก ษา ให้ มี ความมั่ น คงแข็ งแรง และเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้ วยแก้ว - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000
(เป็ นแห่งๆ) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 4.5 กิโลเมตร แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้ ว ยแก้ว - พระต าหนั ก ภูพิ งคราชนิ เวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00 กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะ
เป็นผู้รับ ผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมจัดทาป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล
บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจ กรรมย่ อยที่ 5 กิจ กรรมปรับ ปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่ อรองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะ
เป็นผู้รับ ผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้ มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

๑๓
3. กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
- กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมพัฒนาป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวน้าพุร้อนฝาง
บริเวณที่ทาการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการ
โครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยาน
แห่งชาติออบหลวง ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ
อุท ยานแห่ งชาติอ อบหลวง จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบเมื่อแล้ วเสร็จ และบริห ารจัดการโครงการ โดยดู แล บารุงรัก ษา
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมพัฒ นาป้ายสื่อความหมายเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่ งชาติห้ วยน้าดัง
ตาบลกึ๊ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติห้วยน้า
ดัง จะเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อ
แล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒ นาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ
ขุนขาน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติดอยขุนขาน
จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตาม
พระราชดาริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชี ย งใหม่ ) และโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ก ล้ ว ยไม้ ร องเท้ า นารี อิ น ทนนท์ ต ามพ ระราชด าริ ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
(ดอยอินทนนท์) จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่า งมีส่วนร่วมกับชุมชน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้านหัวทุ่ง ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 เชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 บ้านหั วข่วง ตาบล
สองแคว อ าดภอดอยหล่ อ จั งหวัดเชีย งใหม่ ส านั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดเชีย งใหม่ ร่ว มกับ ที่ ทาการ
ปกครองอาเภอดอยหล่อ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จและบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษา ให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น

งบประมาณ
2565
2566

260,697,300

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

163,410,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอาเภอดอยหล่อ-อาเภอแม่วาง ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร

20,000,000

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮอ่ งสอน ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอนหนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน 122 ต้น
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ตาบลแม่หอพระ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330 ตาบลแม่นะ อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

20,000,000 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอาเภอดอยหล่อ-อาเภอแม่วาง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อาเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร
5,488,000

5,488,000 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนหนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 –
กม.3+850 ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 122 ต้น
9,500,000

9,500,000 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด PARA AC
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร
22,000,000

22,000,000 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330
ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย (Double W-Beam
Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 –
กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑0 ล้านบาท

กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงทางหลวงเพือ่ รองรับการท่องเที่ยว บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน
พระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่า ตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
กิจกรรมย่อยที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทาง
หลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.
3+500 (เป็นแห่งๆ) ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม ทาง
หลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ) ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ ตาบลดอนแก้ว ตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8
กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

กิจรรมย่อยที่ 9 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอาเภอแม่ริม แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข
1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการชลประทานแม่แตง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง
10.000 กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

2565

งบประมาณ
2566
5,000,000

5,000,000 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Double W-Beam Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง
กม.8+000 – กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
22,083,000

22,083,000 บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอย
เต่า ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร
9,999,000

9,999,000 กิจกรรมย่อยที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 118 สาย
เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 (เป็นแห่งๆ) ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร
9,990,000

9,990,000 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ ตาบลดอนแก้ว ตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8 กิโลเมตร
31,900,000

31,900,000 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อาเภอแม่ริม แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการ
ชลประทานแม่แตง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 10 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทาง
หลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) ตาบลบ้านโป่ง
ตาบลป่าตุ้ม ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

กิจกรรมย่อยที่ 11 งานติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่
ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.65+525 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 12 เพิม่ ประสิทธิภาพการเดินเพือ่ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.3024 แยก ทล.
107 - บ้านเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 13 เพิม่ ประสิทธิภาพการเดินเพือ่ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก ทล.
1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 14 เพิม่ ประสิทธิภาพการเดินเพือ่ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4051 แยก ทล.
1096 - บ้านแม่ขิ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
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งบประมาณ
2566
5,000,000

5,000,000 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.
16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) ตาบลบ้านโป่ง ตาบลป่าตุ้ม ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
2,500,000

2,500,000 งานติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.65+525 ตาบลแม่นะ
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
9,950,000

9,950,000 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.3024 แยก ทล.107 - บ้านเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
5,000,000

5,000,000 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก ทล.1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
5,000,000

5,000,000 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4051 แยก ทล.1096 - บ้านแม่ขิ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 สายทาง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวง
เหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 สายทาง
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตาหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000
(เป็นแห่งๆ) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 4.5 กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตาหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00 กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดทาป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP ระหว่าง กม.13+550 - กม.
17+100 (เป็นช่วงๆ) อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
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71,089,000
13,500,000

13,500,000 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง
14,996,000

14,996,000 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระ
ตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน 4.5 กิโลเมตร
4,987,000

4,987,000 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระ
ตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150 ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00 กิโลเมตร
2,606,000

2,606,000 จัดทาป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1. ติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบคล่อมผิวจราจร (Overhead Sing) จานวน 1 ป้าย ขนาด 3 X 9.5 เมตร กม.13+550 LT.
2.ติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบคล่อมผิวจราจร (Overhead Sing) จานวน 2 ป้าย ขนาด 2.2 X 3.5 เมตร กม.14+970 LT. และ กม.
15+500 RT.

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพือ่ รองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพืน้ ที่กองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276 - กม.
0+943 (รวมพืน้ ที่ถนนศรีวิชัย) ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 2.447
กิโลเมตร
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวน้าพุร้อนฝาง บริเวณที่ทา
การอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง ตาบลกึ๊ดช้าง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
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35,000,000

35,000,000 ปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ (ใน
ส่วนต่อขยายพื้นที่กองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276 - กม.0+943 (รวมพื้นที่ถนนศรีวิชัย) ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน 2.447 กิโลเมตร
26,198,300
93,500

93,500 1. ป้ายสื่อความหมายแบบเอียง
2. ป้ายต้นทางแนวตั้ง
540,000

540,000 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวช่องแคบ เขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ หลังละ 270,000 บาท จานวน 2 หลัง
308,400

308,400 1. ป้ายสื่อความหมาย
- ป้ายสื่อความหมายแบบเอียง ขนาด 0.4x0.9 ม. จานวน 12 ป้าย
- ป้ายสื่อความหมายพันธุไ์ ม้ ขนาด 0.21x0.3 ม. จานวน 6 ป้าย
2. ป้ายบอกทาง
- ป้ายบอกทางระดับสูง (เสาคู่) สูง 2.00 ม. จานวน 3 ป้าย
- ป้ายห้ามและป้ายบอกทาง (เสาหลัก) 0.1x0.15x0.5 ม. จานวน 5 ป้าย
3. ป้ายสถานที่
- ป้ายสถานที่ (แนวนอน) ขนาด 1.55x2.905 ม จานวน 1 ป้าย
- ซุ้มประตู จานวน 1 ป้าย
4. สิ่งอานวยความสะดวก ม้านั่ง ไม้เทียม จานวน 5 ตัว

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

กิจกรรมย่อยที่ 5 เพิม่ ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อาเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการอนุรักษ์พนั ธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดาริ ใน
พืน้ ที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพือ่
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้านหัวทุ่ง ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 บ้านหัวข่วง ตาบลสองแคว
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

2565

งบประมาณ
2566
4,082,000

4,082,000 1. ก่อสร้างราวปูนปั้น ระเบียงชมวิว และติดตั้งจุดชมวิวลอยน้า
2. ก่อสร้างทางลาดสาหรับผู้พิการ ระเบียงชมวิว และพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3. พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยกุ่ม
5,070,700

5,070,700 1.จัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าริมน้า
2. จัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณถ้าหลวงแม่สาบ
3. ก่อสร้างห้องอาบน้าอุ่นธรรมชาติและห้องน้า-ห้องสุขารวมเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
1,613,700

1,613,700 1. ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
2. พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1 เส้นทาง
12,000,000

12,000,000
2,490,000

2,490,000

ลำดับควำมสำคัญ 2
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ผู้ประกอบกำร และกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร
56,701,800 บาท
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6,500,000 บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
การท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11,719,500 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
3,225,900 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
1,335,900 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น
22,500,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism)
1,900,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง
3,000,000 บาท
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว
รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
6,520,500 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 4
กิจกรรมหลัก 5
กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 6

กิจกรรมหลัก 7

กิจกรรมหลัก 2(25อำเภอ)

กิจกรรมหลัก 8
กิจกรรมหลัก 3(25อำเภอ)

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ
กิจกรรมของโครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับ โครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของ
ชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/
โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มี
ควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำง
รูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจั ดท ำแบบฟอร์ม หน้ำนี้ ในกระดำษขนำด A4 / A3 และเป็น แนวตั้ งหรือ
แนวนอนก็ได้

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 2

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
วงเงิน 6,500,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 11,719,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 3,225,900 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 1,335,900 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น วงเงิน 22,500,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 6 : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism) วงเงิน 1,900,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 7 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง วงเงิน 3,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 8 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
New Normal
วงเงิน 6,520,500 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ : ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงาน : แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากร ผู้ ประกอบการ และกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการ
หน่ ว ยด าเนิ น การ : ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด เชี ย งใหม่ , ส านั ก งานวัฒ นธรรมจังหวัด เชี ย งใหม่ ,
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่,
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่,พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง,
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แจ่ม
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางปริษา ปานพรหม
ตาแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053-112 326 - 16
2. นายเสน่ห์ สายเย็นใจ
ตาแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒ ๖๐๕ ๔๒๘๘
3. นายเจริญ สีวาโย
ตาแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐84-8740583
4. นางสางฉัฐพร งามเกลี้ยง ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๙๒๖๔
5. นายบุญ ลือ ธรรมธรานุรักษ์ ตาแหน่ง : นายอาเภอแม่แจ่ม สถานที่ติดต่อ ที่ ทาการปกครอง
อาเภอแม่แจ่ม หมายเลขโทรศัพท์ 0 5๓๔ ๘๕๑๑๑

๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถการแข่งขัน
ข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และประเด็นการพัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน กลุ่มที่ 4
การสร้ างรายได้ให้ กับ ประเทศ 1) การท่องเที่ยว โดยดาเนินการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน
หรือจัดเป็นกลุ่ม อาทิ กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน
ธรรมชาติ ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การควบคุ ม สิ น ค้ าและบริ ก าร ให้ มี คุ ณ ภาพราคาเป็ น ธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้ านต่ างๆ แก่
นั กท่ องเที่ ย ว การยกระดับ คุ ณ ภาพบริการ ด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน ประกอบกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณ ค่า, แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาจังหวัด “นครแห่งชีวิตและ
ความมั่งคั่ง” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนใน
ฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง
และเป็นพื้นที่หลักทางด้านการท่องเที่ยวเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองหลักด้าน
การท่องเที่ยว รวมทั้งมีความโดดเด่น ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Eco-tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness
Tourism) ด้านการท่องเที่ยวประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พื้ น ฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย วและบริก าร, ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยมี
เป้าหมายคือ จานวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น และจานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันประเทศทั่วโลกได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ท ำให้ เกิ ดผลกระทบหลายๆ ด้ าน ซึ่ งประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มี GDP มาจากภาค
บริการท่องเที่ย วและบริการ ร้อยละ 70 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้จังหวัดเชียงใหม่เกิด
ปัญหาและได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยจะเห็นได้จากแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสถิติลดลงใน
ปี 2563 ทั้งในด้านจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ประกอบกับ รัฐบาล ได้มีนโยบายส่งเสริม ให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ทางานร่วมกันในเชิงบูรณาการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้มี
ต่อเนื่องตลอดปี เพื่อกระตุ้น การเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นามาเป็นแนวทางในการดาเนิน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้น จึงมีความต้องการที่ต้องส่งเสริมและพัฒ นา รวมทั้ง ฟื้นฟูการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศ โดยการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เป็นแนวทางการขับเคลื่อน

๓
ความเร่งด่วน : เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของรัฐบาล ในการ
สร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และฟื้นฟูการท่องเที่ยวในช่วงหลัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รวมทั้ง เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒ นา
และเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจาเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรม
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เพื่อบูรณาการทางานร่วมกันของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒ นากิจ กรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ ระดับสากล รวมทั้ง
สร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่3
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ รวมทั้ง เชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยว
สู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อ ใช้กิจ กรรมทางการท่ องเที่ ยวในการกระตุ้ นการเดิน ทางของนักท่ องเที่ ยว ก่อให้ เกิดการฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
5. เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และบู รณาการการจั ด กิ จกรรมท่ อ งเที่ ย วในจั งหวัด เชี ยงใหม่ ร่ว มกั บ ภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งส่ งเสริมภาพลั กษณ์ ที่ดีในการทางาน
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย : องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

๔
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2566 (ล้านบาท)
2 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒ นธรรมสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
5 กิจกรรมส่ งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
6 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น
7 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism)
8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง
9 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

ค่าเป้าหมาย
49,841
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน

(๔.๒) ผลผลิต : 1. เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
2. เกิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล
3. สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยว และ
กระตุ้น การเดิน ทางของนักท่องเที่ยว ก่อให้ เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่
ชุมชนและท้องถิ่น
4. เกิดการจ้างงานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(๔.๓) ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับความรู้ และสามารถปรับตัวในยุคการ
ท่องเที่ยวแบบ New Normal และ Online Marketing
2. ฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน
3. เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ รวมทั้ง เชื่อมโยงของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม่
5. สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ
เชิงลบ : ไม่มี

๕

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจ กรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่ งเสริมคุณ ภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒ นธรรมสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
วงเงิน 6,500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.65

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

ก.ค.-ก.ย.66

1. การพั ฒ นาฐานข้อ มูล องค์ค วามรู้ ด้านศาสนา
✓
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ส่ งเส ริ ม แ ล ะรั ก ษ าม รด ก ภู มิ ปั ญ ญ าท าง
วัฒนธรรม)
2 งานมหกรรมวั ฒ นธรรม “สร้ า งสรรค์ ล้ านนา
✓
ด้วยผญาบรรพชน”
3 การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล องค์
✓
✓
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 11,719,500 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.65

1. สร้างฐานเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่
(ระดับอาเภอ)
2 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนพอเพี ย ง
วิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)
3 การพัฒ นาเชื่อมโยงเส้น ทาง และจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอาเภอ)
4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่
(ระดับอาเภอ)
5 การประชาสั ม พั น ธ์ ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนพอเพี ย ง
วิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)
6 จั ด แสดงและจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมู่ บ้ า น
ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

ก.ค.-ก.ย.66

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

๖

ที่

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 3,225,900 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.65

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

ก.ค.-ก.ย.66

1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
✓
จังหวัดเชียงใหม่
2 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดดิจิทัล
✓
เชื่อมโยงทุนธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
3 กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นา
✓
✓
แถวสอง…ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
4 กิจกรรมจัดทาป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยว
✓
✓
โดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
ร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 1,335,900 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.65

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพ
✓
ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ
2 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วตลาดชุ ม ชน
✓
ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
3 กิจ กรรมประชาสั มพั น ธ์การท่อ งเที่ ยวในพื้ น ที่
✓
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น
วงเงิน 22,500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่แจ่ม
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
1. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อาหารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิ งวั ฒ นธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism"
2 กิจ กรรมเชี ย งใหม่ เมื อ งต้ น แบบการท่ อ งเที่ ย ว
ทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism)
3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Nigth Bazaar
4 กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัด
เชียงใหม่

ต.ค.-ธ.ค.65

ม.ค.-มี.ค.66

✓

✓

✓

✓
✓

เม.ย.-มิ.ย.66

✓
✓

ก.ค.-ก.ย.66

✓
✓

ก.ค.-ก.ย.66

๗
ที่

กิจกรรมย่อย

ระเวลาที่จะดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.65

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

ก.ค.-ก.ย.66

5 กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
✓
6 กิจ กรรมส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วชาติ พั น ธุ์ สี สั น
✓
✓
แห่งล้านนา CHIANG MAI
7 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาล
✓
✓
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
8 งานมหกรรมผ้ า ตี น จกและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นเผ่ า
✓
อาเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 ประจาปี 2566
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism)
วงเงิน 1,900,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.65

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

ก.ค.-ก.ย.66

กิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
✓
✓
กิจกรรม Night Run in park
✓
✓
กิจกรรม Chiang Mai Trail run
✓
✓
กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ
✓
✓
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง
วงเงิน 3,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย

1.
2
3
4

ต.ค.-ธ.ค.65

1. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล เรื่องเล่า ประเพณี วิถีชีวิต
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง วั ฒ นธรรม ราษฎรบน
พื้น ที่สูง และจัดทาเป็ นเอกสารประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2 เวทีให้ความรู้การประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
3 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ช่องทางสื่อออนไลน์
4 การจั ด ท าสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ป ระชาสั ม พั นธ์ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5 ก ารจั ด นิ ท รรศ ก าร “ Tribal Life Festival
in Chiangmai 2023”
6 เวทีถอดบทเรียนการดาเนินโครงการ

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

✓

✓
✓
✓
✓
✓

ก.ค.-ก.ย.66

๘

ที่

กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ New Normal
วงเงิน 6,520,500 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.65

ม.ค.-มี.ค.66

เม.ย.-มิ.ย.66

ก.ค.-ก.ย.66

1. กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการ
✓
✓
ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (New Normal Tourism
in Chiang Mai)
2 กิ จ กรรมอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในการเล่ า เรื่อ ง
✓
✓
(Story Telling) รองรั บ การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ใหม่
New Normal
3 กิจ กรรมการจั ด ท าสื่ อ สมั ย ใหม่ เพื่ อ สร้างการ
✓
✓
รั บ รู้ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ New
Normal Tourism in Chiang Mai
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 56,701,800 บาท (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา :
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ (งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่
44 ประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้กาหนดแนวคิดในการจัดงาน “มรดกล้านนา
งามสะพรั่งพฤกษา ล้าเลอค่านครพิงค์” โดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการจัดงาน ดังนี้
1. กิจกรรมที่ดาเนินการในงาน ดังนี้
1) สถานที่จัดงาน พิธีเปิดงานบริเวณข่วงสวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิธีปล่อยขบวนรถ
บุปผชาติ ณ เชิงสะพานนวรัฐ ดาเนินการโดยสานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (งบพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2563)
2) การตกแต่งเมือง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ สะพานนวรัฐ แจ่งกาแพง
เมือง และสองข้างทางที่เส้นทางขบวนรถบุปผชาติผ่าน
3) การตกแต่งประตูเมือง สะพานนวรัฐ ซึ่งธนาคารออมสิน โดยเชียงใหม่บลูม
4) การจั ด สวนหย่ อ ม บริ เวณอนุ ส าวรีย์ส ามกษั ต ริย์ โดยภาคธุรกิจบ้ านจัด สรร สนั บ สนุน งบประมาณให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการ
5) พิธีการงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
6) การประกวดขบวนรถบุปผชาติ โดยที่ว่าการอาเภอ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วม
7) การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
8) การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนการจัดนิทรรศการ การจัดสวน การจาหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
ของกลุ่ม/ชมรม/สมาคมผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
9) การแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
10) การประกวดหนูน้อยทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

๙
11) การประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยสานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดงาน
กาหนดการจัดงานในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน
คาดว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ากว่า 200 ล้านบาท กระตุ้นจานวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 101,322 คน (ใช้ข้อมูล
อ้างอิ งจาก TCEB จากการจั ด งานในปี 2563) รวมทั้ งเพิ่ ม การจ้างงานในพื้ น ที่ อาทิ ผู้ ป ระกอบการด้ านที่ พั ก
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สายการบิน รถทัวร์ รถโดยสารสาธารณะ รถเช่า แหล่งท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา

๑๐

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ความต่อเนื่อง และยั่งยืน
- งบลงทุนให้ระบุการบริหารจัดการเมื่อดาเนินโครงการหลังเสร็จสิ้น
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการท่องเที่ยว
สินค้าและบริการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
2566

56,701,800
6,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
7,200
7,200
1,492,800
21,200
20,000
1,200
1,456,400
1,456,400

วิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

ค่าพาหนะผูเ้ ข้าร่วมประชุม 40 คน ๆ ละ 500 บาท
ค่าเบี้ยเลีย้ งคณะทางาน 5 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ๒๕ อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย ๒ ด้าน
(ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม) โดยจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ดา้ นศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญหาย ผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจทานและรับรองข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและการจัดทาหนังสือในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเลคโทรนิค อย่างละ ๑ ชนิด

15,200
4,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คน 2 มื้อ ๆ ละ 50บาท
10,000 ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 1 มื้อ ๆ ละ 250บาท
1,200 ค่าเอกสารประกอบการประชุม40 ชุด ๆละ 30 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2 งานมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน”
กิจกรรมย่อย ๒.๑ การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกีย่ วข้อง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อย 2.2 การจัดมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน” ระดับจังหวัด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กิจกรรมหลักย่อย ๓ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
2566
3,000,000
15,400
15,400
15,400
15,400
15,400
7,000
8,400
2,984,600
2,984,600
2,984,600
2,960,000
30,000
2,930,000
1,500,000
150,000
980,000
300,000
24,600
24,600
2,000,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 70 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 120 บาท

ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน” ระดับจังหวัด
ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ 25 อาเภอ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 240 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน” ระดับจังหวัด
ค่าจ้างเหมาสาธิตภูมิปัญญา ๒๕ อาเภอ ๆ ละ 60,000 บาท
ค่าจ้างเหมาการแสดง 25 อาเภอ ๆ ละ 6,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทากิจกรรม 25 อาเภอ ๆ ละ ๕ ภูมิปัญญา
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ดา้ นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ใกล้จะ
สูญหาย (ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม )

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 การท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถใี หม่ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างฐานเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถใี หม่ (ระดับอาเภอ)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อการท่องเที่ยว
ชุมชนพอเพียงวิถใี หม่ (ระดับจังหวัด)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทาง และจัดโปรแกรมท่องเที่ยว ชุมชนพอเพียงวิถใี หม่
(ระดับอาเภอ)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าสมนาคุณวิทยากร
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(2) ค่าจัดทาเอกสารการประชุม

งบประมาณ
2566
11,719,500
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ค่าจ้างเหมาดาเนินกิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอาเภอ)
ดาเนินการออกแบบจัดทาป้ายเรียนรู้และเอกสารประชาสัมพันธ์ฐานเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน
พอเพียงวิถีใหม่ เช่น ป้ายฐานเรียนรู้ฯ ป้ายแสดงข้อมูลฐานเรียนรู้ และเอกสารประชาสัมพันธ์ฐาน
เรียนรู้ฯ จานวน 25 หมู่บ้าน ๆ ละ 40,000 บาท = 1,000,000 บาท
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน จานวน 25 หมู่บ้าน ๆ ละ ไม่
น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ รวม 75 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 40,000 บาท
219,500 ฝึกอบรมจานวน 25 รุ่นๆละ 20 คน ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน
219,500
219,500
90,000
90,000 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ) บรรยาย จานวน 25 หมู่บ้าน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. X 25
รุ่น = 90,000 บาท)
129,500
66,000 - ค่าอาหาร มื้อละ 120 บาท จานวน 22 คน จานวน 1 วัน จานวน 25 รุ่น
38,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 35 บาท วันละ 2 มื้อ จานวน 22 คน จานวน 25 รุ่น
25,000 - ค่าจัดทาเอกสารการประชุม จานวน 20 คน ๆ ละ 50 บาท จานวน 25 รุ่น

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถใี หม่ (ระดับอาเภอ)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 5 การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถใี หม่ (ระดับจังหวัด)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยว ชุมชนพอเพียงวิถใี หม่ (ระดับ
จังหวัด)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
2566
3,750,000
3,750,000
3,750,000
3,750,000
3,750,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จานวน 25 อาเภอ ๆ ละ
150,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่าจัดเวที ตกแต่งสถานที่ ค่าชุดการแสดง ค่าของที่ระลึกสาหรับสือ่ มวลชน ค่าของที่ระลึกสาหรับ
แขกผูร้ ่วมงาน
- ค่าบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์
- ค่าจัดกิจกรรมทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน จานวน 25 อาเภอ
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000 ค่าจ้างเหมาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สอื่ ออนไลน์ และเอกสารประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว
จานวน 25 อาเภออาเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 25 หมู่บ้าน/ชุมชนๆ ละ 50,000 บาท
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000 - ค่าจ้างเหมาดาเนินงานจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่
จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และค่าจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
2566
3,225,900
1,944,200 ฝึกอบรม จานวน 408 คน (จานวน 204 ตาบลๆ ละ 2 คน) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัด
เชียงใหม่
1,944,200
1,944,200
57,600
19,200 ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐ จานวน 2 คนๆละ 16 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
38,400 ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชน จานวน 4 คนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
1,881,600
82,000
32,000 ค่าที่พักของคณะทางานและวิทยากร จานวน 2 คืนๆละ 10 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
50,000 ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร
94,600
2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จานวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
81,600 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 408 ชุดๆละ 200 บาท
10,500 ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตูร้ วมน้ามัน จานวน 1 คันๆ ละ 3,500 บาท รวม 3 วัน
1,705,000
126,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 420 คนๆ ละ
6 มื้อๆละ 50 บาท
441,000 ค่าอาหารกลางวันของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 420 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ
350 บาท
294,000 ค่าอาหารเย็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 420 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ
350 บาท
204,000 ค่าพาหนะเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จานวน 408 คนๆละ 500 บาท
640,000 ค่าที่พักของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2 คืนๆละ 200 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
5,000
5,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเชื่อมโยงทุนธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจท้องถิน่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
2566
597,100 ฝึกอบรม จานวน 100 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่
597,100
597,100
57,600
57,600
19,200
38,400
534,500
66,000
16,000
50,000
33,000
2,500
20,000
10,500
435,500
33,000
115,500
77,000
50,000
160,000

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐ จานวน 2 คนๆละ 16 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชน จานวน 4 คนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท

ค่าที่พักของคณะทางานและวิทยากร จานวน 2 คืนๆละ 5 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร
ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จานวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 100 ชุดๆละ 200 บาท
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตูร้ วมน้ามัน จานวน 1 คันๆ ละ 3,500 บาท รวม 3 วัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 110 คนๆ ละ
6 มื้อๆละ 50 บาท
ค่าอาหารกลางวันของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 110 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ
350 บาท
ค่าอาหารเย็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 110 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ
350 บาท
ค่าพาหนะเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จานวน 100 คนๆละ 500 บาท
ค่าที่พักของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 2 คืนๆละ 50 ห้องๆ ละ 1,600
บาท

5,000
5,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นาแถวสอง…ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
2566
384,600 ฝึกอบรม จานวน 50 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่
384,600
384,600
57,600
19,200
38,400
322,000
66,000
16,000
50,000
28,000
2,500
15,000
10,500
228,000
18,000
63,000
42,000

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐ จานวน 2 คนๆละ 16 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชน จานวน 4 คนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท

ค่าที่พักของคณะทางานและวิทยากร จานวน 2 คืนๆละ 5 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
ค่าพาหนะเดินทางของของวิทยากร
ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จานวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 50 ชุดๆละ 300 บาท
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตูร้ วมน้ามัน จานวน 1 คันๆ ละ 3,500 บาท รวม 3 วัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 60 คนๆ ละ 6
มื้อๆละ 50 บาท
ค่าอาหารกลางวันของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 60 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ
350 บาท
ค่าอาหารเย็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 60 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 350
บาท
ค่าพาหนะเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จานวน 50 คนๆละ 500 บาท
ค่าที่พักของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2 คืนๆละ 25 ห้องๆ ละ 1,600 บาท

25,000
80,000
5,000
5,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดทาป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อย
ใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
2566
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายสือ่ ความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 ป้าย ๆ
ละ 10,000 บาท
1,335,900
205,900
205,900
205,900
50,400
12,000
38,400
150,500
26,000
16,000
10,000
25,000
2,500
12,000
10,500
99,500
14,000

ฝึกอบรม จานวน 60 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐ จานวน 2 คนๆละ 10 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชน จานวน 4 คนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท

ค่าที่พักของคณะทางานและวิทยากร จานวน 2 คืนๆละ 5 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร
ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จานวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 60 ชุดๆละ 200 บาท
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตูร้ วมน้ามัน จานวน 1 คันๆ ละ 3,500 บาท รวม 3 วัน

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 70 คนๆ ละ 4
มื้อๆละ 50 บาท
49,000 ค่าอาหารกลางวันของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 70 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
350 บาท
24,500 ค่าอาหารเย็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 70 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 350
บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 3 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิน่
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism"
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ
2566
12,000 ค่าพาหนะเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 60 คนๆ ละ 200 บาท
5,000
5,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรม
630,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
630,000
630,000
630,000
400,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 วัน
50,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง จานวน 1 ครั้ง
80,000 ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จานวน 1 ครั้ง
100,000 ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่และเตรียมสถานที่
500,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
500,000
500,000
500,000
70,000
30,000
150,000
100,000
150,000
22,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

- ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและวีดโี อ เพื่อใช้ในโครงการ จานวน 1 ชุด
- ค่าจ้างเหมาผลิตสือ่ Infographic
- ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับ 4 ภาษา
- ค่าจ้างเหมาจัดทา Motion graphic ท่องเที่ยวชุมชน
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาคูม่ ือนักสือ่ ความหมายชุมชนท่องเที่ยว

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 เชียงใหม่เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism)
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว Nigth Bazaar
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
2566
3,000,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism"
1,300,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine For
Cultural Tourism" จานวน 2 ครั้ง (จังหวัดเชียงใหม่ และ กทม.)
400,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
200,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน จานวน 2 ครั้ง
300,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง จานวน 2 ครั้ง
300,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จานวน 2 ครั้ง
500,000 - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่และเตรียมสถานที่ จานวน 2 ครั้ง
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism)
2,000,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีที่มีเอกลักษณ์ จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน ณ จังหวัด
เชียงใหม่
300,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
100,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
200,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
200,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการด้านงานดนตรี และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
200,000 - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่และเตรียมสถานที่
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Nigth Bazaar
2,200,000 - ค่าจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Nigth Bazaar
300,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
200,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง
300,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
500,000 - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ
2566
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,500,000
700,000
200,000
300,000
300,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
400,000
200,000
100,000
300,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

- ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
- ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI
- ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAIจานวน 1
ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 5 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 8 งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อาเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 ประจาปี
2566
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism)
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรม Night Run in park
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

งบประมาณ
2566
2,000,000
1,000,000
400,000
200,000
100,000
300,000
2,000,000

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อาเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29
ประจาปี 2566
1,900,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแรลลีจ่ ักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแรลลีจ่ ักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
100,000 4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
50,000 5.ค่าจ้างเหมาทาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
50,000 6.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
500,000
500,000
500,000
500,000

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม Chiang Mai Trail run
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
2566
500,000
200,000
50,000
50,000
100,000
50,000
50,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
200,000
50,000
50,000
100,000
50,000
50,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
150,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Nigth Run in park
1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Nigth Run in park
2.ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
3.ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
5.ค่าจ้างเหมาทาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
6.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Chiang Mai Trail run
1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Chiang Mai Trail run
2.ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
3.ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
5.ค่าจ้างเหมาทาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
6.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ
1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ
2.ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
3.ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
5.ค่าจ้างเหมาทาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
6.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง
กิจกรรมย่อยที่ 1 สืบค้นข้อมูล เรื่องเล่า ประเพณี วิถชี ีวิต แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ราษฎรบน
พื้นที่สูง และจัดทาเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 เวทีให้ความรู้การประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่องทางสื่อออนไลน์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
2566
3,000,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
19,500 - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 130 บาท x
1มื้อ
10,500 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 35
บาท x 2 มื้อ
225,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารชุดความรู้เผยแพร่ จานวน 300 เล่ม x 150 บาท x 5 ชุมชน
48,000
48,000
48,000
18,000
18,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 6 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 5 พื้นที่ๆ
ละ 1 วัน
30,000
19,500 -ค่าอาหารกลางวัน สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 130 บาท x 1มื้อ
10,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 35 บาท x
2 มื้อ
48,000
48,000
48,000
18,000
18,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 6 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 5 พื้นที่ๆ
ละ 1 วัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดทาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 5 การจัดนิทรรศการ " Tribal Life Festival in Chiangmai 2023"
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 6 เวทีถอดบทเรียนการดาเนินโครงการ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
2566
30,000
30,000
19,500 -ค่าอาหารกลางวัน สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 130 บาท x 1มื้อ
10,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 35 บาท x
2 มื้อ
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000 จ้างเหมาจัดทาสือ่ วีดทิ ัศน์การท่องเที่ยว ความยาว 5 นาที จานวน 5 พื้นที่ x 60,000 บาท
2,301,000
2,301,000
2,301,000
2,301,000
30,000 - ค่าพาหนะ จานวน 100 คน x 300 บาท
2,271,000
2,071,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่การจัดงาน " Tribal Life Festival in Chiangmai 2011" พร้อม
นิทรรศการมีชีวิต 5 เรื่อง
52,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน x 130 บาท x 4 มื้อ
28,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 100 คน x 35 บาท x 8 มื้อ
80,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 40 ป้าย x 2,000 บาท
40,000 - ค่าจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ จานวน 4 คัน x 2,500 บาท x 4 วัน
48,000
48,000
48,000
18,000
18,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 6 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 5 พื้นที่ๆ
ละ 1 วัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยววิถี
ใหม่ New Normal
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (New Normal Tourism
in Chiang Mai
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
2566
30,000
30,000
19,500 - ค่าอาหารกลางวัน สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 130 บาท x 1มื้อ
10,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับวิทยากรและผูร้ ับการฝึกอบรม จานวน 150 คน x 35 บาท x
2 มื้อ
6,520,500
3,440,500 ฝึกอบรมจานวน 5 รุ่นๆ ละ 100 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่
3,440,500
3,440,500
288,000
96,000 ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาครัฐ จานวน 2 คนๆละ 16 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 5 ครั้ง
192,000 ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชน จานวน 4 คนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท จานวน
5 ครั้ง
3,142,500
50,000 ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร จานวน 5 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท
155,000
2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จานวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
100,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 100 ชุดๆละ 200 บาท จานวน 5 ครั้ง
52,500 ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตูร้ วมน้ามัน จานวน 1 คันๆ ละ 3,500 บาท รวม 3 วัน จานวน 5
ครั้ง
2,937,500
165,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 110 คนๆ ละ
6 มื้อๆละ 50 บาท จานวน 5 ครั้ง
577,500 ค่าอาหารกลางวันของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 110 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ
350 บาท จานวน 5 ครั้ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการเล่าเรื่อง (Story Telling) รองรับการท่องเที่ยววิถใี หม่
New Normal
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
2566
385,000 ค่าอาหารเย็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 110 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ
350 บาท จานวน 5 ครั้ง
1,760,000 ค่าที่พักของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 2 คืนๆละ 110 ห้องๆ ละ 1,600
บาท จานวน 5 ครั้ง
50,000 ค่าพาหนะเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จานวน 100 คนๆละ 500 บาท จานวน 5
ครั้ง
10,000
10,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรม
2,580,000 ฝึกอบรมจานวน 3 รุ่นๆละ 50 คน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่
2,580,000
2,580,000
576,000
576,000 ค่าตอบแทนวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชน แบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบัติ จานวน 4 คนๆ ละ 40 ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท จานวน 3 ครั้ง
1,984,750
1,086,000
1,056,000 ค่าที่พักของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 4 คืนๆละ 55 ห้องๆ ละ 1,600
บาท จานวน 3 ครั้ง
30,000 ค่าพาหนะเดินทางของของวิทยากร จานวน 3 ครั้ง
32,500
2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จานวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
30,000 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 50 ชุดๆละ 200 บาท จานวน 3 ครั้ง
866,250
82,500 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 55 คนๆ ละ
10 มื้อๆละ 50 บาท จานวน 3 ครั้ง
288,750 ค่าอาหารกลางวันของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 55 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ
350 บาท จานวน 3 ครั้ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทาสื่อสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้เกีย่ วกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New
Normal Tourism in Chiang Mai
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
2566
231,000 ค่าอาหารเย็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะทางานและวิทยากร จานวน 55 คนๆละ 4 มื้อๆ ละ 350
บาท จานวน 3 ครั้ง
189,000 ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตูร้ วมน้ามัน จานวน 6 คันๆ ละ 3,500 บาท รวม 3 วัน จานวน 3
ครั้ง
75,000 ค่าพาหนะเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จานวน 50 คนๆละ 500 บาท จานวน 3
ครั้ง
19,250
19,250 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรม
500,000
500,000
500,000
500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดทาสือ่ สมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
New Normal Tourism in Chiang Mai
100,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ Live Streaming
50,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ Clip VDO
350,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ อนไลน์

ลำดับควำมสำคัญ 13
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรประชำสั ม พั น ธ์ แ ละกำรตลำด
ทำงกำรท่องเที่ยวและบริกำร
16,900,000 บาท
ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่
10,900,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
5,000,000 บาท
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสั มพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่ มน้าพุร้อน สปา
และนวดไทย
1,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 3

กิจกรรมหลัก 2

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ
กิจกรรมของโครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับ โครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของ
ชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/
โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มี
ควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำง
รูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจั ดท ำแบบฟอร์ม หน้ำนี้ ในกระดำษขนำด A4 / A3 และเป็น แนวตั้ งหรือ
แนวนอนก็ได้)

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 13

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 10,900,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วงเงิน 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุร้อน สปาและนวดไทย
วงเงิน 1,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงาน แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
หน่วยดาเนินการ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางปริษา ปานพรหม ต้าแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑1 ๒๗๔๐ – ๑6
2. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ต้าแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ ส้านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ชัน ๕ อาคารอ้านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๑๒๗๔๐ – ๑
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถการแข่งขัน ข้อ 4.3
สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และประเด็นการพัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน กลุ่มที่ 4 การสร้าง
รายได้ให้ กับประเทศ 1) การท่องเที่ยว โดยด้าเนินการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เกือกูลต่อ
บรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น
กลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ เช่น น้าพุร้อนธรรมชาติ ที่จะ
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชนรวมทังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้า
และบริการ ให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว การยกระดับ
คุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้น
คุณค่า, แนวทางการพัฒนาภาคเหนือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่ม
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
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จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570)ได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”
(City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ ความสุข และชีวิตที่มีคุณ ค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่
น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นพืนที่
หลั กทางด้านการท่ องเที่ ย ว เป็ น เมือ งศูน ย์ ก ลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือ ของประเทศ เป็ น เมื องหลั กด้านการ
ท่องเที่ยว รวมทังมีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Eco-tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุข ภาพ (Wellness
Tourism) จึงได้ก้าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการ
พัฒ นาส่ งเสริม และพั ฒ นาศักยภาพโครงสร้างพื นฐานและสิ่ งอ้านวยความสะดวกทางการท่ องเที่ยวและบริก าร ,
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีเป้าหมายจ้านวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึน และจ้านวน
แหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า COVID-19 ตังแต่
ปลายเดือ นธัน วาคม 2562 เป็ น ต้น มา ท้ าให้ นัก ท่ องเที่ย วเกิด การชะลอการเดิน ทางเข้ามาท่ องเที่ ยวยังจั งหวัด
เชียงใหม่ จะเห็นได้จากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ จ้า นวน
6,007,763 คน ลดลง 46.20 % แยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ้านวน 5,443,027 คน ลดลง 29.23 % และ
นั กท่ องเที่ ย วชาวต่างชาติ จ้ านวน 564,736 คน ลดลง 83.75 % เมื่อเปรียบเที ยบกั บปี 2562 ในช่วงเวลา
เดียวกัน และท้าให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงตามไปด้วย โดยจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2563 จ้านวน 49,841 ล้านบาท ลดลง 54.96 % แยกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว ชาวไทย
จ้านวน 42,474 ล้านบาท ลดลง 36.82 % และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ้านวน 7,366 ล้านบาท
ลดลง 83.04 % จึ ง มี ค วามต้ อ งการที่ ต้ อ งสนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม การตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์ โดยให้
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพืนที่ได้มีโอกาสไปพบและเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างพืนที่ที่มีศักยภาพในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลัง
วิกฤตการณ์ โควิค 2019 โดยเน้ น ประชาสั ม พั น ธ์แ ละการตลาดทางการท่ อ งเที่ ย วและบริการเป็ น แนวทางการ
ขับเคลื่อน
ความเร่งด่วน : จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการโดยด่วน เพื่อให้สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
และเป้ าหมายของรัฐ บาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ ย ว รวมทั ง เพื่ อเป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการพัฒ นาและเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่และแก้ไข
วิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก บริษัทน้าเที่ยว ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมทัง สายการบิน ฯลฯ ได้ทยอยปิดตัวลง
เพราะไม่ ส ามารถแบกรับ ต้ น ทุ น รวมถึงการประกาศ พ.ร.ก. ฉุ กเฉิน ตังแต่ วัน ที่ 26 มี น าคม 2563 เป็ น ต้ น มา
โดยต้องรอจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 จะคลี่ คลายลง ซึ่งไม่ส ามารถคาดการณ์ ได้ว่า
สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อใด ส้าหรับตลาดในประเทศและอาจจะกลางปี 2566 ส้าหรับตลาดต่างประเทศใน
ระยะใกล้ จึงมีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและ
บริการ ในการบูรณาการท้างานร่วมกันของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของจั งหวัด เชี ย งใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้น เศรษฐกิจ ด้ านการ
ท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
3. เพื่อบูรณาการท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
5. เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย : องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
1 งาน
2 กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม และสร้ า งคุ ณ ค่ า วิ ถี ช าติ พั น ธุ์ แ ละการท่ อ งเที่ ย ว
1 งาน
เชิงสุขภาพ
3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุร้อน สปาและนวดไทย
1 งาน
(๔.๒) ผลผลิต : 1. เกิดการส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยวและเกิดการกระตุ้นการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว
2. เกิดส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว
3. เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังวิกฤตการณ์ COVID-19
(๔.๓) ผลลัพธ์ : 1. เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม่
3. สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔
4. เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 10,900,000 บาท
หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 65

ม.ค.-มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

1. กิ จ ก รรม ส่ งเส ริ ม ก ระ ตุ้ น ก ารต ล าด แ ล ะ
✓
✓
การประชาสั ม พั นธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
เชียงใหม่
2 กิ จ กรรม CHIANG MAI อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
✓
✓
ไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart)
3 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชา กาแฟ โกโก้และ
✓
✓
สิ น ค้ า เก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ อ ย่ า งส ร้ า งส ร ร ค์
ด้วยนวัตกรรมสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วงเงิน 5,000,000 บาท
หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
2565
2566
2566
2566
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า
✓
✓
และบริการทางสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
เชี ย งให ม่ ผ่ า น สื่ อ (ก าร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ผ่ าน กิ จก รรม ต ล าด นั ด ชุ น ช น ถ น น ส าย
วั ฒ น ธ รรม ด้ าน สุ ข ภ าพ ข อ งชุ ม ช น แ ล ะ
กลุ่มชาติพันธุ์)
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุร้อน สปาและนวดไทย
วงเงิน 1,000,000 บาท
หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ระเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
2565
2566
2566
2566
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
✓
✓
กลุ่ ม น้ า พุ ร้ อ น สปาและนวดไทยในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์

๕

(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 16,900,000 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา : ไม่มี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนที่ด้าเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทังหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ
 มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ความต่อเนื่อง และยั่งยืน
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
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จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ

16,900,000

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมกระตุน้ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

10,900,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมกระตุน้ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

5,000,000

1. งบดาเนินงาน

5,000,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000

1.1.2 ค่าใช้สอย

5,000,000

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,000,000 จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยวภายในประเทศ
3,200,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยวภายในประเทศ
จานวน 4 ครัง้ ณ พืน้ ที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
500,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง สือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีล้านนา 12 เดือน เชียงใหม่
200,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธเี ปิด พร้อมชุดการแสดง จานวน 4 ครัง้
600,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จานวน 4 ครัง้
500,000 - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่และเตรียมสถานที่

กิจกรรมย่อยที่ 2 : กิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์เนชัน่ แนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart)

3,000,000

1. งบดาเนินงาน

3,000,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,000,000

1.1.2 ค่าใช้สอย

3,000,000

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000,000 จ้างเหมาจัดกิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์เนชั่นแนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart)
2,000,000 - กิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์เนชั่นแนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart) จานวน 2 ครัง้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ
300,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
200,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธเี ปิด พร้อมชุดการแสดง จานวน 4 ครัง้
100,000 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จานวน 4 ครัง้
400,000 - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่และเตรียมสถานที่

งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

2566

กิจกรรมย่อยที่ 3 : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชา กาแฟ โกโก้และสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรมสู่สากล

2,900,000

1. งบดาเนินงาน

2,900,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,900,000

1.1.2 ค่าใช้สอย

2,900,000

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,900,000 จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชา กาแฟ โกโก้และสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมสูส่ ากล
1,000,000 1. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการชา กาแฟ โกโก้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3 วัน มีการออก ร้าน 40 ร้าน เวทีการแสดง พร้อม
รายการต่างๆ กิจกรรมผูข้ ายพบผูซ้ อื้ จากท้องถิ่น ส่วนกลาง
630,000 2. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมผูข้ ายพบผูซ้ อื้ จากส่วนกลาง 90 ท่าน ผ่านช่องทางออนไลน์ Face Live
1,000,000 3. ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ถ่ายทาสือ่ วิดิทัศน์ ดิจิทัล และสือ่ ประชาสัมพันธ์สาหรับเผยแพร่
270,000 4. ค่าจ้างเหมาในการสารวจเส้นทาง 3 เส้นทาง

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1) งบดาเนินงาน

5,000,000
5,000,000

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000

(2) ค่าใช้สอย

5,000,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชมถนนสายวัฒนธรรมด้านสุขภาพของชุมชน
และกลุม่ ชาติพันธุ์ จานวน ๒ ครัง้ ๆ ละ ๓ วัน ประกอบด้วย พิธกี ร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้านในพิธเี ปิดงาน การจัด
แสดงนิทรรศการและการสาธิตวัฒนธรรมด้านสุขภาพชองชุมชนและกลุม่ ชาติพันธุ์ ค่าเช่า/ค่าตกแต่งสถานที่และบูธจัดกิจกรรม
(ครัง้ ละ ๓๐ บูธ) เวทีและเครือ่ งเสียง การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วิดิทัศน์ สปอตประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ในสถานีหลัก

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มนาพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัด
เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์

1,000,000

1. งบดาเนินงาน

1,000,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000

1.1.2 ค่าใช้สอย

1,000,000

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุม่ น้าพุรอ้ น สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
- ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุม่ น้าพุรอ้ น สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน
ระบบออนไลน์และออฟไลน์
1. ค่าจ้างเหมาสร้างเรือ่ งราว/ ร้อยเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุม่ น้าพุรอ้ น สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่
2. ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุม่ น้าพุรอ้ น สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

ลำดับควำมสำคัญ 3
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่
2,452,500 บาท
ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
67,600 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
620,400 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
73,580 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
495,900 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน
695,020 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
องค์ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด
500,000 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงาน วงเงิน 67,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและได้มาตรฐาน วงเงิน 620,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
วงเงิน 73,580 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
วงเงิน 495,900 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน วงเงิน 695,020 บาท
กิจกรรมหลักที่ 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร องค์ ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด
วงเงิน 500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
แผนงาน : แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางเขมวรรณ ดวงจันทร์
ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112478 – 9
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยางยืน
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีประเด็นยุ ทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริม
การนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุน
กลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 3. เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐาน ทรัพยากรชีวภาพ
4.เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิ ตภัณฑ์และสิน ค้าเกษตรพรีเมี่ยม 5. เกษตรอัจฉริยะ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒ นานวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

๒
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
ปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางในทุกระดับ
ความต้องการพืชสมุนไพรจึงมีเพิ่มขึ้นด้วย เป็นโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยาสมุนไพรให้
สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างรายได้
ปัญหาสาคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมุนไพรไทย คือเกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรส่วนมากยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป
รวมถึงยังขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการปฏิ บัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทาให้ผลผลิตยังมีคุณภาพไม่ตรง
ตามที่ตลาดต้องการ
ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพร มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สมุนไพรของตนเอง ให้สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้วัตถุดิบสมุนไพร
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้ รวมทั้งทราบถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีช่องทางการตลาดสนับสนุนเพื่อให้
เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพได้ต่อไป
ความเร่งด่วน :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ท าให้ มี ก ารน าสมุ น ไพรมาใช้ ใ นการป้ อ งกั น และรั ก ษาควบคู่ กั บ ยาแผนปั จ จุ บั น มี เ พิ่ ม ขึ้ น
ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกระดับ ในขณะที่กระบวนการผลิตยังไม่เหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพไม่ตรงตามที่
ตลาดต้องการ รวมทั้งการได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานต่าง ๆ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งในการส่ งเสริมและพัฒ นาเกษตรกรให้มี
ความเข้ ม แข็ ง พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน การแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตร และการ
ประชาสัมพันธ์พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.1.2 เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่
2.1.3 เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรคุณภาพ
2.1.4 เพื่อพัฒนาเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีความเข้มแข็ง
2.1.5 เพื่อประชาสัมพันธ์พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : อาเภอฝาง อาเภสะเมิง อาเภดอยหล่อ อาเภหางดง และอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค

๓
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. เกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการผลิตสมุนไพรคุณภาพและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ปลอดภัย การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสมุนไพร
๒. ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร
๕ ผลิตภัณฑ์
๓. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร
๑ จุด
๔. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
๑ ครั้ง
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 เกษตรกรที่ผ่ านการเข้าร่ ว มโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการผลิ ตสมุนไพรคุณภาพและปลอดภัย
การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสมุนไพร จานวน 100 ราย
4.2.2 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร จานวน ๕ อย่าง
4.2.3 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร จานวน ๑ จุด
4.2.4 งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จานวน ๑ ครั้ง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า
4.3.2 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
4.3.3 ประชาชน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและเข้าถึงสมุนไพรคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
งบประมาณ : 67,600 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ประชุมชี้แจง วางแผน กาหนดทิศทาง
แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ดาเนินงาน


2 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ประเมิ น ผล

และสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

๔
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
งบประมาณ : 620,400 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 อบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การ
ผลิตสมุนไพรคุณภาพเพื่อพัฒนาเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์


2 ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรปลอดภัย
คุณภาพและได้มาตรฐานครบวงจร


3 อบรมถ่ า ยทอดความรู้ ก ารป้ อ งกั น
ก าจั ด ศั ต รู พื ช ในสมุ น ไพร และการ
ส่งเสริมการผลิต ขยายสารชีวภัณฑ์ใน
การกาจัดศัตรูพืช


4 อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรสู่แหล่งเรียนรู้
อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
งบประมาณ : 73,580 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้าน
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
(5.4) กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
งบประมาณ : 495,900 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์
สมุนไพรคุณภาพ

๕
(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ : 695,020 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรจั ง หวั ด
เชียงใหม่


2 สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร จั ง ห วั ด
เชีย งใหม่ใหมีศักยภาพในการบริ ก าร
นักท่องเที่ยว
(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร องค์ความรู้ และเชื่อมโยง
การตลาด
งบประมาณ : 500,000 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้า
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพร องค์
ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 2,452,500 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี

๖
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบประมาณรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน กาหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
1 งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
1 งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(๑) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ

(๖) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

งบประมาณ
ปี 2566

คาชี้แจง

2,452,500
67,600
30,600 ประชุมจำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เป้ำหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและอำเภอเป้ำหมำย ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มจำนวน 5
กลุ่ม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
30,600
30,600
30,600
30,600
10,800 - ค่ำอำหำรกลำงวันเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรจำนวน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บำท จำนวน 3 ครั้ง
6,300 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรจำนวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท จำนวน 3 ครั้ง
9,000 - ค่ำพำหนะเกษตรกรในกำรเดินทำงมำประชุมจำนวน 3 ครั้ง
4,500 - ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุมจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 30 เล่มๆ ละ 50 บำท
37,000 เจ้ำหน้ำที่จำนวน 5 คน ดำเนินกำรติดตำมกำรดำเนินกิจกรรมภำยในโครงกำร จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
37,000
37,000
37,000
32,000
12,000 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่จำนวน 5 คน ติดตำมจำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บำท
15,000 - ค่ำที่พักเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 5 คน จำนวน 5 คืนๆ ละ 600 บำท (อำเภอที่ต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำงไป -กลับ)
5,000 - ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงในกำรเดินทำงติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร (เบิกจ่ำยตำมควำมเหมำะสม
ระยะทำงใกล้ -ไกล)
5,000 - ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรจำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 500 บำท

งบรายจ่าย - รายการ
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรคุณภาพเพื่อพัฒนาเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
1 งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ

(6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(14) วัสดุกำรเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรปลอดภัยคุณภาพและได้มาตรฐานครบวงจร
1 งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2566
620,400

คาชี้แจง

190,500 อบรมถ่ำยทอดควำมรู้และสำธิตกำรผลิตสมุนไพรคุณภำพ มำตรฐำนเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรจำนวน 5
กลุ่ม ๆ ละ 20 คน อบรมครั้งละ 1 วัน และจัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตสมุนไพรคุณภำพ จำนวน 5 จุด
190,500
190,500
18,000
18,000 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
97,500
26,000
6,000 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 5 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 240 บำท
15,000 - ค่ำที่พักเจ้ำหน้ำที่ 5 อำเภอ ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 5 รำย ๆ ละ 600 บำท (อำเภอที่ต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ไป-กลับ)
5,000 - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร (น้ำมันเชื้อเพลิง ) ในกำรเดินทำงติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร (เบิกจ่ำยตำมควำมเหมำะสมระยะทำงใกล้ -ไกล)
41,500
40,000 - ค่ำตรวจประเมินแปลงเพื่อเตรียมพร้อมสู่อินทรีย์ จำนวน 100 แปลง ๆ ละ 400 บำท
1,500 - ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำไวนิล ขนำด 1*2 ม./ผืน ตร.ม.ละ 150 บำท จำนวน 5 ผืน
30,000
12,000 - ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บำท
7,000 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท
5,000 - ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 50 บำท
1,000 - ค่ำวัสดุอบรม จำนวน 100 ด้ำม ๆ ละ 10 บำท
5,000 - ค่ำพำหนะเกษตรกร (ถัวเฉลี่ยจ่ำยตำมระยะทำงใกล้ -ไกล) จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน
75,000
75,000 - ค่ำวัสดุสำธิตกำรทำแปลงเรียนรู้ วัสดุกำรเกษตร พันธุ์สมุนไพรเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 5 จุด ๆ ละ 15,000 บำท
42,500 ศึกษำดูงำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจัดจำหน่ำยสมุนไพร จำนวน 2 วัน 1 คืน จำนวน 3 จุด เป้ำหมำย เกษตรกร 15 คน เจ้ำหน้ำที่ 5
คน รวม 20 คน
42,500
42,500
42,500
42,500
12,000 - ค่ำอำหำรเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 20 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 120 บำท
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กิจกรรมที่ 2.3 อบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันกาจัดศัตรูพืชในสมุนไพร และการส่งเสริมการ
ผลิต ขยายสารชีวภัณฑ์ในการกาจัดศัตรูพืช
1 งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ

(6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(14) วัสดุกำรเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรสู่แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
1) งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(๑) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ

งบประมาณ
ปี 2566
12,000
4,500
14,000
229,400

คาชี้แจง
- ค่ำที่พักเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บำท (ถัวเฉลี่ยจ่ำยตำมที่พักจริง )
- ค่ำของที่ระลึกในกำรดูงำนจำนวน 3 จุดๆ ละ 1,500 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้ในกำรศึกษำดูงำน จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3,500 บำท
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ในหลักสูตร กำรป้องกันกำจัดศัตรูพืช กำรส่งเสริมและผลิตขยำยสำรชีว
ภัณฑ์ในกำรกำจัดศัตรูพืช

229,400
229,400
18,000
18,000 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
96,400
62,400
14,400 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 รำย ๆ ละ 240 บำท
36,000 - ค่ำที่พักเจ้ำหน้ำที่ 5 รำย ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 6 รำย ๆ ละ 600 บำท (อำเภอที่ต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ไป-กลับ)
12,000 - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 จุด ๆ ละ 2 วัน (เบิกจ่ำยตำมควำมเหมำะสม)
5,000 - ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำป้ำยแปลงเรียนรู้ 5 ป้ำย ๆ ละ 1000 บำท
29,000
12,000 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 5 กลุ่มๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 20 รำย ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บำท
7,000 - ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม 5 กลุ่มๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 20 รำย ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท
10,000 - ค่ำจ้ำงเหมำทำเอกสำรประกอบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 100 ชุด ๆ ละ 100 บำท
115,000
115,000 - ค่ำวัสดุสำธิตกำรทำแปลงเรียนรู้ 5 จุด ๆ ละ 23,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ วัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้
(อำทิเช่น อุปกรณ์ขยำยสำรชีวภัณฑ์ ฯลฯ) หรือ วัสดุตำมแนวทำงเลือกของเกษตรกรในพื้นที่
158,000 อบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ผู้สนใจในชุมชนเป้ำหมำยจำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน และจัดทำแปลงเรียนรู้ อนุรักษ์และขยำยพันธุ์
สมุนไพร จำนวน 5 แปลง เพื่อขยำยผลโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ (อพ.สธ.)
158,000
158,000
18,000
18,000 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
40,000
16,000
6,000 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ 5 คน จำนวน 5 วัน ๆ ละ 240 บำท
4,000 - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร(น้ำมันเชื้อเพลิง )
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(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(14) วัสดุกำรเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(๑) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ

(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๙) วัสดุสนำมและกำรฝึก
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรคุณภาพ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม)

งบประมาณ
คาชี้แจง
ปี 2566
6,000 - ค่ำที่พักเจ้ำหน้ำที่ 5 คน จำนวน 2 คืน ๆ ละ 600 บำท (อำเภอที่ต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำงไป -กลับ)
24,000
12,000
7,000
5,000
100,000
100,000

- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 50 บำท
- ค่ำวัสดุกำรเกษตรในกำรสำธิตและจัดทำแปลงเรียนรู้ อนุรักษ์และขยำยพันธุ์สมุนไพร จำนวน 5 แปลง ๆ ละ 20,000 บำท

73,580 วิสำหกิจชุมชนจำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 รำย รวมทั้งหมด 50 รำย
73,580
73,580
10,200
1,200 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
9,000 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรกระบวนกำร 5 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
53,380
28,380
2,880 - ค่ำเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 240 บำท
5,500 - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร(น้ำมันเชื้อเพลิง )
20,000 - ค่ำพำหนะเดินทำงเกษตรกร จำนวน 50 คน
25,000
17,500 - ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 1 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 350 บำท
5,000 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 50 บำท
2,500 - ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บำท
10,000
10,000 - ค่ำวัสดุฝึกปฏิบัติของเกษตรกร จำนวน 50 คน ๆ ละ 200 บำท
495,900 วิสำหกิจชุมชนจำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 รำย รวมทั้งหมด 50 รำย
495,900
495,900
21,000
3,000 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
18,000 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรกระบวนกำร 5 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
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1.1.2 ค่าใช้สอย
(๑) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ

(6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๙) วัสดุสนำมและกำรฝึก
กิจกรรมลักที่ 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 5.2 สนับสนุนการดาเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ใหมี
ศักยภาพในการบริการนักท่องเที่ยว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ
ปี 2566
424,900
7,400
3,840
3,560
350,000
67,500
35,000
10,000
20,000
2,500
50,000
50,000
695,020

คาชี้แจง

- ค่ำเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 240 บำท
- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร(น้ำมันเชื้อเพลิง )
- ค่ำจ้ำงเหมำพัฒนำผลิตภัณฑ์พร้อมออกแบบและพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 ชิ้นงำน ๆ ละ 70,000 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 350 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 50 บำท
- ค่ำพำหนะเดินทำงเกษตรกร จำนวน 50 คน
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บำท
- ค่ำวัสดุในกำรฝึกปฏิบัติกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภำพ

120,020 วิสำหกิจชุมชนจำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 รำย และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 6 รำยรวมทั้งหมด 56 รำย (ศึกษำดูงำน)
120,020
120,020
7,200
7,200 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท
112,820
112,820
43,680 - ค่ำอำหำร จำนวน 2 วัน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 56 คน ๆ ละ 130 บำท
7,840 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 56 คน ๆ ละ 35 บำท
2,500 - ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บำท
16,800 - ค่ำที่พัก จำนวน 28 ห้อง ๆ ละ 600 บำท
42,000 - ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3,500 บำท
575,000 วิสำหกิจชุมชนจำนวน 5 กลุ่ม
575,000
575,000
575,000
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(6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
กิจกรรมย่อยที่ 6 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
องค์ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

งบประมาณ
คาชี้แจง
ปี 2566
375,000 - ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและจัดทำป้ำยของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 5 ป้ำย ๆ ละ 15,000 บำท
200,000 - ค่ำเหมำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 2 ช่องทำง ๆ ละ 20,000 บำท
500,000
500,000
500,000
500,000
450,000 - ค่ำจ้ำงเหมำจัดงำนประชำสัมพันธ์สมุนไพรคุณภำพและเชื่อมโยงตลำดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง 450,000 บำท
50,000 - ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและจัดทำข้อมูล สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งำน 50,000 บำท

ลำดับควำมสำคัญ 10
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบกำรเกษตรสมัยใหม่ที่มี
ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรตลอดโซ่อุปทำน
1,500,000 บาท
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร
325,200 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
การเพิ่ ม ทั ก ษะในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ มี ก าร
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
602,700 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
(New normal)
445,000 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
77,500 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
บริหารจัดการโครงการ
49,600
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร
วงเงิน 325,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
วงเงิน 602,700 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal)
วงเงิน 445,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
วงเงิน 77,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการโครงการ
วงเงิน 49,600 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
แผนงาน : แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางเขมวรรณ ดวงจันทร์
ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112478 – 9
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยางยืน
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริม
การนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุน
กลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 3. เกษตรชีว ภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ
4.เกษตรแปรรู ป เพิ่ ม มู ล ค่ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ค้ า เกษตรพรี เ มี่ ย ม 5. เกษตรอั จ ฉริ ย ะ น าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

๒
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะทางธุรกิจเกษตร ที่ไม่สามารถกระจายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในช่วงที่ผลผลิตออกเป็นจานวนมากได้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ มีความเข้มแข็ง เพิ่มพูน
องค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเพื่อการดาเนินธุรกิจเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน นาไปสู่การ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ส านั กงานเกษตรจั งหวัดเชีย งใหม่ร่ ว มกับมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้าน
องค์ความรู้บุคลากรและประสบการณ์ด้านการเกษตร จึงได้จัดทาโครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิตเกษตร ทาให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ความเร่งด่วน :
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 ส่ ง ผลกระทบเป็ น วงกว้ า งแก่ เ กษตรกร
ทั้งกระบวนการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด การเร่งพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ เพื่ อการดาเนินธุรกิจเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและตรงกับความต้องการของเกษตรกร และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การดาเนินงาน
โครงการจะส่งผลให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เกิดการหมุนเวียน
สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพทางการเกษตรและชุมชนได้อย่างยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
2.1.2 เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.1.3 เพื่อขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal)
2.1.4 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : 25 อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคสินค้าเกษตร

๓
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. มีผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
60 ราย
2. พัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
1 ช่องทาง
3. ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย (3 ชนิด)
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และเทคโนโลยี จานวน 60 ราย
4.2.2 พัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ จานวน 1 ช่องทาง
4.2.3 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย จานวน 100 ราย
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 เกษตรกรปรับแนวความคิดเป็นผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย ที่มีการวางแผนการจัดการผลผลิต โดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4.3.2 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความเชื่อมั่นในสินค้าที่มาจากแหล่ง
ผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เกษตรกรมีการปรับตัวได้เร็วในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร
งบประมาณ : 325,200 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่


2 การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรโดยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
งบประมาณ : 602,700 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ออกแบบและจัดทาแพลตฟอร์มสินค้า
เกษตรออนไลน์

๔


2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและเทคโนโลยี
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal)
งบประมาณ : 445,000 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New
normal)
(5.4) กิจกรรมหลักที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
งบประมาณ : 77,500 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 เชื่อมโยงเครื อ ข่ ายเกษตรกรต้ น แบบ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการโครงการ
งบประมาณ : 49,600 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 บริหารจัดการโครงการ
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,500,000 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี

๕
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
11.1 หน่วยงานร่วมบูรณาการเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ติดตามให้คาแนะนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรติดตามให้คาแนะนาในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ ภายหลังเมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ
11.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม เพื่อหารือแนวทางการดาเนินกิจกรรม แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและ
ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
11.3 การประสานความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาในการ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมหรืองบประมาณเพื่อต่อยอดกิจกรรม
11.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
11.5 จั ด ท าเครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ติ ด ตามผลการดาเนิน การ ปั ญ หาอุ ป สรรค ความต้ อ งการในแนวทาง
การส่งเสริมให้เหมาะสมในปีงบประมาณถัดไป
11.6 เผยแพร่ผลการดาเนินงาน ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1,500,000
325,200
175,200
175,200
175,200
54,000
54,000
118,200
51,480
27,720
36,000
3,000
3,000
3,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150000

(เกษตรกรจานวน 3 รุน่ ๆ ละ 20 ราย ๆ ละ 2 วัน,เจ้าหน้าที่ จานวน 3 รุน่ ๆ ละ 6 ราย ๆ ละ 2 วัน)

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 รุน่ ๆ ละ 3 ราย ๆ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
อาหารกลางวัน 3 รุน่ ๆ ละ 66 ราย ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ 3 รุน่ ๆ ละ 66 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
ค่าพาหนะเกษตรกร 3 รุน่ ๆ ละ 60 ราย ๆ ละ 4 เที่ยว ๆ ละ 50 บาท
ค่าวัสดุฝึกอบรม 3 รุน่ ๆ ละ 1,000 บาท
3 ครัง้ ๆ ละ 1,000 บาท

ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด ๆ 50,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ออกแบบและจัดทาแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New
normal)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
602,700
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
122,700
122,700
122,700
30,000
30,000
91,700
91,700
18,200
9,800
19,800
39,600
3,300
1,000
1,000
1,000
445,000

คาชี้แจง

ค่าจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์ 1 งาน ๆ ละ 480,000 บาท
(เกษตรกรจานวน 1 รุน่ ๆ ละ 60 ราย ๆ ละ 2 วัน,เจ้าหน้าที่ จานวน 1 รุน่ ๆ ละ 10 ราย ๆ ละ 2 วัน)

ตอบแทนวิทยากร 1 รุน่ ๆ ละ 5 ราย ๆ ละ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 70 ราย ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ 70 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
ค่าพาหนะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 66 ราย ๆ ละ 2 เที่ยว ๆ ละ 150บาท
ค่าที่พักเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 66 ราย ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรม 66 ราย ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
ค่าวัสดุฝึกอบรม 1 รุน่ ๆ ละ 1,000 บาท
2 ครัง้ ๆ ละ 500 บาท

445,000
445,000
445,000
445,000 ค่าจ้างเหมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 445,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการโครงการ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
77,500 (เกษตรกรจานวน 25 อาเภอๆละ 2 ราย เจ้าหน้าที่ จานวน 25 อาเภอ ๆ ละ 1 ราย เจ้าหน้าที่จังหวัด 5 ราย)
77,500
77,500
15,000
15,000
62,500
62,500
28,000
8,000
15,000
7,500
4,000
49,600
49,600
49,600
49,600
34,600
15,000

ค่าตอแนวิทยากร 5 ราย ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 80 ราย ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ 80 ราย ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
ค่าพาหนะเกษตรกร 50 ราย ๆ ละ 2 เที่ยว ๆ ละ 150 บาท
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ 25 ราย ๆ ละ 2 เที่ยว ๆ ละ 150 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรม 80 ราย ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 50 บาท

1 โครงการ 34,600 บาท
1 โครงการ 15,000 บาท
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต อำโวคำโดคุ ณ ภำพ ภำยใต้ โ ครงกำร
เกษตรวิชญำ
315,000 บาท
ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด
37,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(เกษตรที่สูง)
สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
144,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(เกษตรที่สูง)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
102,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(เกษตรที่สูง)
ติดตามและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาโวคาโด
32,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(เกษตรที่สูง)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด
วงเงิน 37,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
วงเงิน 144,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
วงเงิน 102,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 ติดตามและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาโวคาโด
วงเงิน 32,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
แผนงาน : แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ผู้รับผิดชอบ : นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เลขที่ 118/1 หมู่ 5 ตาบลแม่เหียะ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 282823
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25
กรกฎาคม 2562 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้
ประโยชน์ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิ กใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทน
ที่มีประสิ ทธิภ าพเพีย งพอและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของเกษตรกร การส่ งเสริมการผลิ ตสิ น ค้า เกษตรที่ มีมูล ค่ าเพิ่ มและโอกาส
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอด
ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ผู้เล่นสาคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตร ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับ การเพิ่มผลิตภาพ การผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

๒
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
โครงการเกษตรวิ ช ญา เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ด้ า นการเกษตรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ด้ า นการเกษตร
คลินิกเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการทาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างสมบูรณ์แบบ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นเขตธนาคารอาหาร
ชุมชน อนุรักษ์แหล่งต้นน้าลาธาร เพื่อให้เกิดการผลิตทดแทนหมุนเวียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศของ
ป่าอย่างยั่งยืน และส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโครงการกว่า 10 หมู่บ้าน ในตาบลโป่งแยง อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลและปลูกไม้ผล เช่น อะโวคาโด ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดตั้งจุดเรียนรู้ภายในโครงการเกษตร
วิชญาเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง ได้เล็งเห็นว่า อะโวคาโด พืชเศรษฐกิจที่
มีความต้องการของตลาดสู ง และมีแ นวโน้ มที่ จ ะเพิ่ มมากขึ้ นจากกลุ่ มผู้ รั กสุ ขภาพและความงาม เนื่องจาก อะโวคาโด
เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ในประเทศไทยยังมีพื้นที่ ปลูกอะโวคาโดน้อยจึงทาให้ผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค และในพื้นที่โครงการฯ มีเกษตรกรที่ปลูกอาโวคาโด และเกษตรกรหลายรายให้ความสนใจกับ
การผลิตอะโวคาโด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) จึงได้จัดทาโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ผลิตอาโวคาโดคุณภาพ พร้อมจัดทาแปลงเรียนรู้
ในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรในพื้นที่โครงการอีกช่องทางหนึ่ง
ความเร่งด่วน :
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่ท้าทาย โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากเดิมที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไปสู่ “การทาน้อย
แต่ได้มาก” โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้า ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คานึงถึงการนาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ ประโยชน์ให้มากที่สุด
และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการ
พัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนไปพร้อมกัน
ด้วยเหตุดังกล่าว การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model จึงเป็นฐานรากที่สาคัญของการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ในทุกๆ ด้าน เช่น การท่องเที่ยว สุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษา การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เป็นต้น
และเพื่อให้การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมั่นคง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินโครงการยกระดับ
การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในจังหวัดมีสุขภาพที่ดีและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ต้นแบบฟาร์ม และเกษตรกรต้นแบบเพื่อการพัฒนาเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์
2.1.2 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : โครงการเกษตรวิชญา ตาบลบ้านโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๓
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา ตาบลบ้านโป่งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นาชุมชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. มีแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโดอย่างน้อย
1 จุด
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
75 ราย
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จานวน 75 ราย
4.2.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง
(๔.๓) ผลลัพธ์ : มีแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโดอย่างน้อย 1 จุด
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรทาให้เกิดการขยายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรที่สนใจ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
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1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด



2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวม
สายพันธุ์อาโวคาโด

3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
ที่

กิจกรรมหลัก

4 ติ ด ตามและส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม
อาโวคาโด



(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 315,000 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๔
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามให้คาแนะนาการดาเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(หน่วย : บาท)
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน (ระบุรายการ)
1.1.1 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)
(1) ค้าจ้างเหมาบริการ
1.1.2 ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)
(2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน (ระบุรายการ)
1.1.1 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)
(1) ค้าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)
(๑) วัสดุการเกษตร

(2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบ ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

315,000
37,000
37,000
37,000
25,000
25,000
12,000
12,000
144,000
144,000
144,000
28,000
28,000
116,000
92,000
26,000
50,000
16,000
24,000
102,000
102,000
102,000
102,000

คาชี้แจง

ค่าจ้างออกแบบและทาบอร์ดนิทรรศการ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 12 ครั้งๆละ 1,000 บาท

ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่

ค่าต้นพันธุ์อาโวกาโดทุกสายพันธุ์
ค่าวัสดุในการบริหารจัดการแปลง ระบบน้า
ค่าปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารบารุง สารกาจัดโรคและแมลง)
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 24 ครั้งๆละ 1,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุสนามและการฝึก

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมติดตามและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาโวคาโด
1.งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
37,000
9,750
4,500
3,250
1,500
6,000
12,000
65,000
55,000
26,600
8,200
4,875
2,625
2,700
10,000
32,000
32,000
32,000
22,000
12,000
19,000
9,750
4,500
3,250
1,500
10,000
10,000

คาชี้แจง

ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 5 รุ่นๆละ 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 130 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 5 รุ่นๆละ 15 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
ค่าอาหารกลางวันสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 5 วันๆละ 5 คนๆละ 1 มื้อๆละ 130 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 5 วันๆละ 5 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 75 ชุดๆ ละ 80 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่จานวน 5 คนๆ ละ 240 บาท x 10 วัน

ค่าต้นตออาโวคาโด
ยอดพันธุ์อาโวคาโด
เทปพันกิ่ง
คัตเตอร์
พาราฟิล์ม
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 10 ครั้งๆละ 1,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คนๆ ละ 240 บาท x 10 วัน
ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 130 บาท จานวน 5 ครั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 15 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท จานวน 5 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวันสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คนๆละ 1 มื้อๆละ 130 บาท จานวน 5 ครั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท จานวน 5 ครั้ง
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 10 ครั้งๆละ 1,000 บาท

ลำดับควำมสำคัญ 14
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรขยำยผลโครงกำรร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
2,913,700 บาท
การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
962,500 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายในโครงการร้อย
ใจรักษ์
117,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
194,200 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เพื่อ
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
1,640,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 14

ชื่อโครงการ โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ ๑ การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์
วงเงิน 962,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายโครงการร้อยใจรักษ์ วงเงิน 117,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 194,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 1,640,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยรับผิดชอบหลัก ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยดาเนินการ ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่/
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่/
ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่/ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ 1. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์
ต้าแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112478 – 9 ต่อ 19
2. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย ต้าแหน่งผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ 222 หมู่ ๕ ต้าบลหนองควาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 089-854-3344
3. นางพนิดา วานิชรัตน์ ต้าแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕
สถานที่ติดต่อ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ้านวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
4. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล ต้าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง โทรศัพท์ 063-1968864
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-basesที่ส้าคัญเป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย
มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี

๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุ ทธศาสตร์ จั งหวั ด การขั บเคลื่ อนเกษตรปลอดภั ย เกษตรแปรรูปมู ลค่ าสู งตลอดห่ วงโซ่ คุ ณค่ า และพั ฒ นา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
จังหวัดเชียงใหม่เป็ น หนึ่ งในพื้น ที่ขยายผล “โครงการร้อยใจรักษ์ ” ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ด้าเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยเป็น
โครงการพัฒนาทางเลือกโดยศาสตร์พระราชาและต้าราแม่ฟ้าหลวง มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
ให้ ดีขึ้น ภายใต้ห ลักการ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ” เพื่อให้ลด ละ เลิ ก ยาเสพติดอย่างยั่งยืน การด้าเนินงาน
ตามโครงการ ในระยะที่ผ่านมา ทั่วพื้นที่ลุ่มน้้าห้วยเมืองงาม ครอบคลุม ๔ หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ
บ้ านห้ วยส้ าน บ้ านหั ว เมืองงาม บ้ านเมือ งงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้ านย่อยในต้าบลท่ าตอน อ้ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและยาเสพติด ด้วยการน้อมน้าเอาศาสตร์พระราชา พัฒนา
ทางเลือกให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางเลือกนอกเหนือจากการเกษตร ตลอดจนพัฒนาผลผลิตและการท่องเที่ยว
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
จั งหวัดเชีย งใหม่ มี พื้ น ที่ เขตติด ต่ อประเทศเมี ย นมา ประกอบไปด้ ว ย 5 อ้ าเภอ ดั งนี้ อ้ าเภอแม่ อ าย
มี 4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลแม่อาย มะลิกา แม่สาว และท่าตอน อ้าเภอฝาง มี 2 ต้าบล ได้แก่ต้าบลม่อนปิ่น และแม่งอน
อ้าเภอเชียงดาว มี 2 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลเมืองนะ และทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเวียงแหง มี 3 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลเปียงหลวง
เมืองแหง และแสนไห และอ้าเภอไชยปราการ มี 1 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลหนองบัว โดยพื้นที่ต้าบลท่าตอน อ้าเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางที่อยู่บริเวณชายแดน ไทย – เมียนมา และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความมั่นคงของชาติ โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ ด้ าเนิ น การโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ และจากการ
ด้าเนินการพบว่า สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้ นที่ได้ ต่อมา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
พ.ศ. 2562 - 2565 และมอบหมายให้ ส้านักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองทัพภาคที่ 3
โดยศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเป็นหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว
ซึ่งมาตรการที่ 6 การฟื้นฟูและพัฒนา ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระด้ าริ น้ ามาพั ฒ นาทางเลื อ กตามโครงการร้อยใจรักษ์ มาเป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาและขยายผลร่ว มกั บ
หน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการในอ้าเภอแม่อาย ฝาง
เชียงดาว ไชยปราการ และเวียงแหง ได้จัดท้าแผนพัฒนาหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ้าเภอและต้าบล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงจัดท้าโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
พื้น ที่ดังกล่ าว ดังนั้น เพื่อเป็ น การบู รณาการให้ แผนพัฒ นาหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ เพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพด้ านการเกษตร และการแปรรูปหรือการถนอมอาหารให้ กับ เกษตรกร จึงเห็ น สมควรด้าเนิ น
โครงการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต่อไป

๓
โครงการร้อยใจรักษ์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจ้านวน 12,902 ไร่ มีเกษตรกรภายใต้
โครงการ 822 ครัวเรือน ท้าการเพาะปลูกทั้ง พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล พืช ไร่ ปศุสัตว์ เกษตรกรบางส่วนยังมีการพึ่งพา
สารเคมีในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช เนื่องจากสะดวกและให้ผลเร็ว แต่การใช้สารเคมีนั้น ส่งผลเสียหลายด้าน อีกทั้ง
ท้าให้ ต้นทุน การผลิตสูง โรคและแมลงดื้อยาสารเคมีและเกิดพิษตกค้างและยังส่งผลท้าให้สุขภาพเกษตรกรผู้ผลิ ต
ผู้ บ ริ โ ภค อ่ อ นแอ ตลอดจนท้ า ให้ ส ภาพสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น พิ ษ แต่ เกษตรกรบางส่ ว นตระหนั ก ถึ งพิ ษ ภั ย สารเคมี
จึงรวมกลุ่มเพื่อผลิตขยายชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช แต่ยังประสบปัญหาการปนเปื้อนของเชื้ออื่น ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงพิจารณาแล้วว่า เพื่อร่วมสนองการ
ด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผ สมผสานอย่างยั่งยืน สร้างจิตส้านึกการลด ละ เลิ กใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช หรือใช้
สารเคมีเมื่อมีความจ้าเป็นเท่านั้น และหันมาใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชแทน ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึง
ค้านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชโดยวิธี ผสมผสาน และความสามารถในการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด ปราศจากการปนเปื้อน รวมถึงเพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
เกษตรกรควรได้รับความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เน้นการป้องกันอย่างถูกวิธี หรือการแก้ปัญหา
ที่ตรงจุด การระบาดของศัตรูพืช มีความรุนแรงมากขึ้นและต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ผลผลิตถูกท้าลาย
ปัญหาที่พบจากพฤติกรรมการเพาะปลูกตามวิธีการดั้งเดิม และขาดความเข้าใจในการควบคุมศัตรูพื ช จึงมีการใช้
สารเคมีเกษตรเกินความจ้าเป็น และบ่อยครั้งที่เลือกใช้สารผิดประเภทเนื่องมาจากการประเมินสถานการณ์ความ
รุนแรงและการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนของการระบาดศัตรูพืช ท้าให้แก้ปัญหาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ศัตรูพืชเกิดการ
ระบาดซ้้าที่และเพิ่มรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การจัดการศัตรูพืชโดยการวางแผนควบคุมตามระยะเวลาการเพาะปลูกและ
เลือกใช้ชีววิธีส้าหรับการผลิตพืชปลอดภัยหรือการจัดการศัตรูพืชตามหลักปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เป็นทางเลือก
ที่เกษตรกรสามารถพัฒ นาศักยภาพตนเองจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ ลดปัญ หาการระบาดของ
ศัตรูพืชรุนแรงและซ้้าซากในพื้นที่ได้
“กาดหลวง ร้อยใจรักษ์” ตั้งอยู่ริมถนนแม่จัน-ฝาง ใกล้อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นผลจากความ
ร่วมมือของคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ระดับจังหวัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่ง
จ้าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร (เคปกูสเบอรี่ องุ่น ฟักทอง กะหล่้าปลีรูปหัวใจ
เสาวรส มะละกอ มะระหวาน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้อบแห้งดอยค้า น้้าผึ้ง หญ้าหวาน ชาดอกเก็กฮวย ชาอัสสัม
และผลิตภัณฑ์จากดอกดาวอินคา) สินค้าหัตถกรรมของชนเผ่า อาหารสดของแห้งจากชาวบ้านชุมชนแม่อายและสินค้า
OTOP และมีการจัดตลาดนัดทุกวันเสาร์ช่วง ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ มีการปรับ
ภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเหมาะสมส้าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว จุดเช็คอินถ่ายภาพ และซื้อสินค้าของฝาก
นอกจากจ้าหน่ายสินค้าในพื้นที่แล้ว ยังมีการรับค้า สั่งซื้อสินค้าทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และการจัดส่งแบบถึงบ้าน
(Delivery) ทั้ งผั ก สด ผลไม้ และสิ น ค้ าของฝากอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย อย่ างไรก็ ดี ด้ ว ยข้ อ จ้ ากั ด ของเส้ น ทางการเข้ าถึ ง
“กาดหลวง ร้อยใจรักษ์” ซึ่งไม่ได้เป็นสายหลักในการเดินทางของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางต่อไป
ยังจังหวัดเชียงราย ประกอบกับระยะที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องล้วนได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการจ้ากัดการเดินทาง การเปิดปิดสถานบริการและแหล่งชุมชน การเข้ามา
เยี่ยมชมซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวจึงลดน้อยลงไป มีผลกระทบต่อรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าของชุมชน ซึ่งยังคง
พึ่งพาก้าลังซื้อจากภายนอกเป็นหลัก

๔
ความเร่งด่วน
ปัญหาด้านพืช มีต้นทุนการเลี้ยงการดูแลสูง ประกอบกับเกษตรกรในหมู่บ้านโดยรอบโครงการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ มีความต้องการเพิ่ม ทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พร้อมทั้งเพิ่มความรู้ในการแปรรูป
หรือการถนอมอาหาร เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในการด้ารงชีพ
เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ โดยเฉพาะพืชที่มุ่ งผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและพืชอินทรีย์
สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตพืชและการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุของโรคและแมลงศัตรูพืช
โดยชีววิธีสู่การผลิตพืชระดับคุณภาพ เกษตรกรสามารถตัดสินใจควบคุมปัญหาศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ
สถานการณ์ มีการฝึกปฏิบัติการผลิตขยายจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นทางเลือกควบคุมศัตรูพืชเพื่อป้องกันหรือก่อนการ
ระบาดเสียหายรุนแรง ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการก้าจัดศัตรูพืช ยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้า
เกษตรปลอดภัย ลดการปนเปื้ อนในผลผลิตเกษตร ผลั กดันและสร้างเกษตรกรไปสู่ต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในพื้นที่ สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ สนองตอบการขับเคลื่อนการเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย
การจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ช่ อ งทางการตลาดให้ แ ก่ “กาดหลวง ร้ อ ยใจรั ก ษ์ ” โดยการประชาสั ม พั น ธ์
ภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว การซื้ อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด
และการค้าออนไลน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ จะส่งผลให้มีความยั่งยืนในการพัฒนาตามหลักการ “สร้างคนและระบบการ
พัฒนา” ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาการค้าและการล้าเลียงยาเสพติดในพื้นที่บริเวณชายแดน
ภาคเหนื อซึ่งเป็น ปั ญหาที่ต้องได้รับ การแก้ไขโดยการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา”
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
2) เพื่อเพิ่มทักษะการแปรรูปหรือการถนอมอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
3) เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรในโครงการ
4) เพื่อให้เกษตรกรในโครงการมีอาหารโปรตีนจากปลาไว้บริโภคในครัวเรือน
5) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการใช้ชีววิธีควบคู่กับวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม
ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในการเกษตรบนพื้นที่สูง
7) เพื่ อ ให้ เกษตรกรแกนน้ าและเครือ ข่ ายมี ค วามรู้เรื่อ งการผลิ ต ขยายและการใช้ ส ารชี ว ภั ณ ฑ์ และ
สารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้
8) เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร ลดการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างในพืชผลเกษตร
9) เพื่อให้เกษตรกรทราบประโยชน์และเล็งเห็นความส้าคัญของจุลินทรีย์และสารธรรมชาติ ควบคุมโรค
และแมลงศัตรูพืช
๑0) เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานด้านการตลาดของกาดหลวงร้อยใจรักษ์
11) เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่จ้าหน่ายสินค้า
ภายในชุมชน
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ

๕
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2.5) สถานที่ดาเนินการ
1) พืน้ ทีโ่ ครงการร้อยใจรักษ์และขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ้าเภอแม่อาย อ้าเภอฝาง อ้าเภอไชย
ปราการ อ้าเภอไชยปราการ และอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่มีศักยภาพ
๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์และขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ้าเภอแม่อาย
อ้าเภอฝาง อ้าเภอไชยปราการ อ้าเภอไชยปราการ และอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกรในและนอกพื้นที่ ร้อยใจรักษ์และขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในอ้าเภอ
แม่อาย อ้าเภอฝาง อ้าเภอไชยปราการ อ้าเภอเชียงดาว และอ้าเภอเวียงแหง รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่ มี ส่ ว นร่ ว มด้ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ตลอดจน ผู้ ซื้ อ ผู้ จ้ า หน่ า ยและผู้ บ ริ โ ภคของการตลาดในการประกอบธุ ร กิ จ
ทั้งในและนอกพื้นที่
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. เกษตรกรผู้ ผ่ า นการเข้ า ร่ ว มโครงการฯ มี ความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ อง การท้ า
ไม่น้อยกว่า
การเกษตรตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี
ร้อยละ 80
คุณภาพ และการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร
2. เกษตรกร จ้านวน ๔๐ ราย สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้อย่างน้อย ๒ ชนิด
2 ชนิด
3. ลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชได้ร้อยละ ๕๐
50
4. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และจ้าหน่ายสินค้าของกาดหลวงร้อยใจรักษ์ ผ่าน
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
ระบบออนไลน์
5. เกิดมูลค่าการซื้อขายจากการจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ไม่น้อยกว่า ๕ แสนบาท
(4.2) ผลผลิต
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร หรือการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร
2) เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีและเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้
3) เกษตรกรสามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้อย่างต่อเนื่องตามฤดูกาลผลิตพืช
4) ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมี
5) เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
6) การผลิตพืชมีคุณภาพมากขึ้น ลดพื้นที่การระบาดศัตรูพืชลง
7) มีสื่อประชาสัมพันธ์ รายการสั้น จ้านวน ๕ ตอน บทความเผยแพร่ออนไลน์ จ้านวน ๑๐ ช่องทาง
8) มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจ้านวน ๑ ครั้ง
9) มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในศูนย์การค้าหรือสถานที่ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัด
จ้านวน ๒ แห่ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าแห่งละ ๓ เดือน

๖
(4.3) ผลลัพธ์
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนของตนเองได้
2) เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผลผลิตมีคุณภาพด้านและความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ตรงตามความต้องการของตลาด
4) เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช
5) ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตจากการลดความเสียหายของศัตรูพืชพืชท้าลาย
6) อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ปลูกและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
7) ผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายสามารถต่อยอดและขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อแนะน้า
สินค้าและบริการของกาดหลวงร้อยใจรักษ์และผลิตภัณฑ์ชองชุมชน
8) มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้าและการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก
1) ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โครงการมีความปลอดภัย
2) เกษตรกรมีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้ในระยะยาว
3) เกษตรกรมีเงินเหลือไว้เก็บ/ออมทรัพย์จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4) เกษตรกรเลือกใช้การก้าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตจากการลดความเสียหายจากศัตรูพืช
5) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
6) เกษตรกรแก้ปัญหาศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที ลดการระบาดรุนแรงของศัตรูพืช
7) เกิดความเชื่อมั่นในการผลิตพืชปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
8) อนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตร
9) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และขยายผลด้วยการสร้าง
เครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง
10) สร้างแรงขับเคลื่อนการด้าเนินงานร่วมกันของภาคราชการในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่ชายแดนโดยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี หาเลี้ยงชีพด้วยการพัฒนา
ตนเองและมีความยั่งยืน
เชิงลบ - ไม่มี –
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์
งบประมาณ 962,500 บาท
หน่วยด้าเนินงาน ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมการท้าการเกษตรปลอดภัยและ
การท้าเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4. สนับสนุนการด้าเนินโครงการ

ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66
✓
✓
✓

เม.ย. - มิ.ย. 66
✓

ก.ค. - ก.ย. 66
✓

✓
✓

✓
✓
✓

๗
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายในโครงการร้อยใจรักษ์
งบประมาณ 117,000 บาท
หน่วยด้าเนินการ ศูนย์ส่งเสริมเทคดนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66
✓
✓

เม.ย. - มิ.ย. 66
✓

ก.ค. - ก.ย. 66
✓

ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66
✓
✓
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการ

เม.ย. - มิ.ย. 66
✓

ก.ค. - ก.ย. 66
✓

ส่งเสริมการท้าการเกษตรปลอดภัยและ
การท้าเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 194,200 บาท
หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย

ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒ นาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,640,000บาท
หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66
✓
✓

เม.ย. - มิ.ย. 66
✓

ก.ค. - ก.ย. 66
✓

1. การศึกษาและส้ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อ
เตรียมความพร้อม
✓
✓
✓
✓
2. การขยายช่องทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 2,913,700 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ

๘
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ
 มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๑) ด้าเนิน การคัดเลือกเกษตรกรต้น แบบ (Smart farmer/young smart farmer) และ/หรือเกษตรกรผู้น้า
ภายใต้เครือข่ายของโครงการร้อยใจรักษ์
๒) เป็นสมาชิกที่มีกลุ่มรองรับ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๓) ติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
๑) การด้าเนินกิจกรรมตรงกับห้วงเวลาการเพาะปลูก
๒) เร่งมือสร้างการยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เพือ่ ความยั่งยืนในอาชีพ
๓) เกษตรกรยังไม่สามารถรับข้อมูลในเชิงวิชาการได้มาก เนื้อหาค่อนข้างยากแก่การเข้าใจ
๔) ต้องปรับเปลี่ยนแผนการด้าเนินงานในสภาวะวิกฤติฉุกเฉิน หรือต้องบริหารความเสี่ยงของกิจกรรม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์

คาชี้แจง

962,500

กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการทาการเกษตรปลอดภัยและการทาเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

333,200

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ถ่ายทอดความรู้
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

290,450
290,450
290,450
25,200
25,200
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหียก
ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ )
7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่
(ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่
(ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก
ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

126,000
35,000
35,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน หรือการติดตามให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฯ
จังหวัดและอาเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
4,000
1,000 ค่าจ้างเหมาจัดทารายงาน จานวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท
3,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาไวนิล จานวน 5 ผืน ๆ ละ 600 บาท
87,000
5,200 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 130 บาท
(หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหียก ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ )
2,800 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 35 บาท
(หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหียก ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ )
13,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
7,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท
(หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
6,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท
(หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
7,800 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
4,200 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 คน ๆ ละ 35 บาท
(หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
5,200 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 40 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
2,800 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 35 บาท
(หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

29,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 290 ชุด ๆ ละ 100 บาท
139,250
5,350
1,350 กระดาษ A4 จานวน 10 รีม ๆ ละ 135 บาท
4,000 ค่าหมึกฺเครื่องพิมพ์ (printer) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
133,900
30,935 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหียก ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ )
1,870 - ข้าวสารเจ้า (ข้าวสาวไห้) ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระสอบ จานวน 11 กระสอบ ๆ ละ 170 บาท
1,400 - ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว บรรจุถุง ละ 1 กิโลกรัม/ถุง จานวน 10 ถุง ๆ ละ 140 บาท
170 - หนังยางรัดของ ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม จานวน 1 ถุง ๆ ละ 85 บาท
940 - แอลกอฮอล์ 70 % ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร/ขวด จานวน 11 ขวด ๆ ละ 85 บาท
3,700 - ลังถึง (ซึง) อลูมิเนียม จานวน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40
เซนติเมตร จานวน 2 ชุดๆ ละ 1,850 บาท
575 - น้าสะอาดขนาดบรรจุขวด ละ 20 ลิตร/ ขวด จานวน 5 ขวด ๆ ละ 115 บาท
1,440 - ทัพพีตักข้าว จานวน 6 อันๆ ละ 240 บาท
2,250 - เข็มหมุด ทนความร้อน ขนาดบรรจุ 10 กรัม/กล่อง จานวน 5 กล่องๆ ละ 150 บาท
1,650 - กระบอกฉีดน้าเอกประสงค์ จานวน 11 อันๆ ละ 150 บาท
5,250 - หัวเชื้อบิววาเรีย ขนาดบรรจุ 30 กรัม/ซอง/ขวด จานวน 21 ซอง/ขวด ๆ ละ 250
3,500 - ค่าเมล็ดผักพื้นบ้าน จานวน 5 ชนิดๆ ละ 20 ซอง ๆ ละ 35 บาท
8,190 - ค่าขี้วัวแห้ง ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/กระสอบ จานวน 63 กระสอบ ๆ ละ 130 บาท
81,765 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
8,670 - ข้าวสารเจ้า (ข้าวสาวไห้) ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระสอบ จานวน 51 กระสอบ ๆ ละ 170 บาท
2,800 - ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว บรรจุถุง ละ 1 กิโลกรัม/ถุง จานวน 20 ถุง ๆ ละ 140 บาท
170 - หนังยางรัดของ ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม จานวน 2 ถุง ๆ ละ 85 บาท
4,335 - แอลกอฮอล์ 70 % ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร/ขวด จานวน 51 ขวด ๆ ละ 85 บาท
7,400 - ลังถึง (ซึง) อลูมิเนียม จานวน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40
เซนติเมตร จานวน 4 ชุดๆ ละ 1,850 บาท
1,150 - น้าสะอาดขนาดบรรจุขวด ละ 20 ลิตร/ ขวด จานวน 10 ขวด ๆ ละ 115 บาท
3,840 - ทัพพีตักข้าว จานวน 16 อันๆ ละ 240 บาท
1,500 - เข็มหมุด ทนความร้อน ขนาดบรรจุ 10 กรัม/กล่อง จานวน 10 กล่องๆ ละ 150 บาท
7,650 - กระบอกฉีดน้าเอกประสงค์ จานวน 51 อันๆ ละ 150 บาท
25,250 - หัวเชื้อบิววาเรีย ขนาดบรรจุ 30 กรัม/ซอง/ขวด จานวน 101 ซอง/ขวด ๆ ละ 250
4,275 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 855 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดตั้งจุดเรียนรู้การทาเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 990 บาท
6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
1,650 - พลัว่ จานวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท
775 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 นิ้ว จานวน 5 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท
1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 5 อันๆ ละ 220
21,200 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ )
10,800 - ค่าต้นมะนาว จานวน 80 ต้นๆ ละ 135 บาท
10,400 - ค่าขี้วัวแห้ง ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/กระสอบ จานวน 80 กระสอบ ๆ ละ 130 บาท
42,750
42,750
42,750
20,700
5,000
5,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน
หรือการติดตามให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฯ จังหวัดและอาเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร
15,700
3,700 ค่าจ้างเหมาป้ายแปลงเรียนรู้ จานวน 1 ป้าย ๆ ละ 3,700 บาท
12,000 ค่าจ้างเหมาชุดนิทรรศการ จานวน 10 ชิ้น ๆ ละ 1,200 บาท
22,050
22,050
350 ค่าเมล็ดผักพื้นบ้าน จานวน 5 ชนิดๆ ละ 2 ซอง ๆ ละ 35 บาท
2,600 ค่าขี้วัวแห้ง ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/กระสอบ จานวน 20 กระสอบ ๆ ละ 130 บาท
4,000 ค่าต้นตระไคร้หอม จานวน 100 ถุงๆ ละ 40 บาท
3,000 ค่าต้นฟ้าทะลายโจร จานวน 100 ต้นๆ ละ 30 บาท
1,800 ค่าเหง้าขิง (ส่วนขยายพันธุ์ ) จานวน 10 กิโลกรัมละ 180 บาท
2,500 ค่าต้นพริกไทยดา จานวน 10 ต้น ๆ ละ 250 บาท
7,800 ค่าถังน้าพลาสติกขนาด ไม้น้อยกว่า 140 ลิตร มีฝาปิด มีเกลี่ยวรัดหรือที่ล๊อคฝา จานวน 10 ถัง ๆ
ละ 780 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ถ่ายทอดความรู้
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
440,000
340,590
340,590
340,590
21,600
21,600
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่
(ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 10
บ้านใหม่หนองบัว ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ )
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 10 บ้านอรุโณทัย
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๋อน
ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ใหม่
ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ )

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

131,600
36,000
36,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน
หรือการติดตามให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฯ จังหวัดและอาเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร
4,600
1,000 ค่าจ้างเหมาจัดทารายงาน จานวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท
3,600 ค่าจ้างเหมาจัดทาไวนิล จานวน 6 ผืน ๆ ละ 600 บาท
91,000
6,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท (หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่
(ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ที่ 15
บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
6,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท (หมู่ที่ 10
บ้านใหม่หนองบัว ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ )
3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ที่ 10
บ้านใหม่หนองบัว ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ )
6,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท (หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ที่ 1
บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
6,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท (หมู่ที่ 10 บ้านอรุโณทัย
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ที่ 10
บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
6,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท (หมู่ที่ 10 บ้านอรุโณทัย
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ที่ 10
บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
5,200 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 40 คนๆ ละ 130 บาท (หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๋อน
ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
2,800 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 40 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ที่ 2
บ้านแม่ก๋อน ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )
3,900 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อๆ ละ 40 คนๆ ละ 130 บาท (หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ใหม่
ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ )
2,100 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 40 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ที่ 5
บ้านห้วยไคร้ใหม่ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ )
27,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 270 ชุด ๆ ละ 100 บาท
187,390
5,350
1,350 กระดาษ A4 จานวน 10 รีม ๆ ละ 135 บาท
4,000 ค่าหมึกฺเครื่องพิมพ์ (printer) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
182,040
64,790 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่)
4,290 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 855 บาท
4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 990 บาท
6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
1,650 - พลั่ว จานวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 นิ้ว จานวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท
1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 5 ผืนๆ ละ 220 บาท
45,000 - กระดาษห่อลิ้นจี่ จานวน 3,000 แผ่น ๆ ละ 15 บาท
19,775 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ที่ 10 บ้านใหม่หนองบัว ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่)
4,275 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 855 บาท
4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 990 บาท
6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
1,650 - พลั่ว จานวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 นิ้ว จานวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท
1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 5 ผืนๆ ละ 220 บาท
32,275 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ )
4,275 แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 855 บาท
4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 990 บาท
6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
1,650 - พลั่ว จานวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 นิ้ว จานวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท
1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 5 ผืนๆ ละ 220
12,500 - ถุงห่อมะม่วง จานวน 2,500 ถุง ๆ ละ 5 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
19,775 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ หมู่ที่ 10 บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ )
4,275 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 855 บาท
4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 990 บาท
6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จานวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
1,650 - พลั่ว จานวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 นิ้ว จานวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท
1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 5 ผืนๆ ละ 220
45,425 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๋อน ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ )
3,420 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จานวน 4 กระสอบ ๆ ละ 855 บาท
3,960 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จานวน 4 กระสอบ ๆ ละ 990 บาท
5,000 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จานวน 4 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
1,320 - พลั่ว จานวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท
775 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 นิ้ว จานวน 4 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท
880 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 4 ผืนๆ ละ 220 บาท
3,570 - ข้าวสารเจ้า (ข้าวสาวไห้) ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระสอบ จานวน 21 กระสอบ ๆ ละ 170 บาท
1,400 - ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว บรรจุถุง ละ 1 กิโลกรัม/ถุง จานวน 21 ถุง ๆ ละ 140 บาท
170 - หนังยางรัดของ ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม จานวน 2 ถุง ๆ ละ 85 บาท
1,785 - แอลกอฮอล์ 70 % ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร/ขวด จานวน 21 ขวด ๆ ละ 85 บาท
3,700 - ลังถึง (ซึง) อลูมิเนียม จานวน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40
เซนติเมตร จานวน 2 ชุดๆ ละ 1,850 บาท
575 - น้าสะอาด บรรจุขวด ละ 20 ลิตร/ ขวด จานวน 5 ขวด ๆ ละ 115 บาท
1,920 - ทัพพีตักข้าว จานวน 8 อันๆ ละ 240 บาท
1,200 - เข็มหมุด ทนความร้อน ขนาดบรรจุ 10 กรัม/กล่อง จานวน 8 กล่องๆ ละ 150 บาท
1,500 - กระบอกฉีดน้าเอกประสงค์ จานวน 20 อันๆ ละ 150 บาท
5,250 - หัวเชื้อบิววาเรีย ขนาดบรรจุ 30 กรัม/ซอง/ขวด จานวน 21 ซอง/ขวด ๆ ละ 250
9,000 - ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ทู (PGPR-2) สาหรับข้าว ขนาดบรรจุ 500 กรัม จานวน 100 ซอง ๆ
ละ 90 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 จัดทาแปลงสาธิต
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑๔) วัสดุการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
99,410
99,410
99,410
36,400
5,000
5,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน
หรือการติดตามให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฯ จังหวัดและอาเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร
31,400
7,400 ค่าจ้างเหมาป้ายแปลงเรียนรู้ จานวน 2 ป้าย ๆ ละ 3,700 บาท
24,000 ค่าจ้างเหมาชุดนิทรรศการ จานวน 10 ชิ้น ๆ ละ 1,200 บาท
63,010
63,010
5,130 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จานวน 6 กระสอบ ๆ ละ 855 บาท
5,940 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จานวน 6 กระสอบ ๆ ละ 990 บาท
7,500 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จานวน 6 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
440 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 2 ผืนๆ ละ 220
10,000 - กระดาษ/ถุงห่อผลไม้ จานวน 1,000 ถุงๆ ละ 10 บาท
9,000 - ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ทู (PGPR-2) สาหรับข้าว ขนาดบรรจุ 500 กรัม จานวน 100 ซอง ๆ
ละ 90 บาท
25,000 - แหนแดง จานวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 250 บาท
50,100
50,100
50,100
7,200
7,200
7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 จุด ๆ ละ 1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
22,200
10,000
10,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน
หรือการติดตามให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฯ จังหวัดและอาเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๑๓) วัสดุอาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการดาเนินโครงการ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
2,200
1,000 ค่าจ้างเหมาจัดทารายงาน จานวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท
1,200 ค่าจ้างเหมาจัดทาไวนิล จานวน 2 ผืน ๆ ละ 600 บาท
10,000
5,200 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 จุด ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 20 คนๆ ละ 130 บาท
2,800 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 จุด ๆ ละ 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20 คนๆ ละ 35 บาท
2,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 40 ชุด
20,700
700
700 กระดาษ A4 จานวน 5 รีม ๆ ละ 140 บาท
10,000
10,000 วัสดุงานบ้านงานครัวในการฝึกปฏิบัติ จานวน 2 จุด ๆ ละ 5,000 บาท
10,000
10,000 ค่าวัสดุอาหาร ในการฝึกปฏิบัติ จานวน 2 จุด ๆ ละ 5,000 บาท
139,200
139,200
139,200
13,200
6,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
7,200
7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
125,300
20,000
20,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือค่าเดินทางวิทยากร
5,700
3,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
1,500 ค่าจ้างเหมาจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
1,200 ค่าจ้างเหมาจัดทาไวนิล จานวน 2 ผืน ๆ ละ 600 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
99,600
18,000 ค่าอาหารกลางวัน (โรงแรม) จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 คนๆ ละ 300 บาท
3,900 ค่าอาหารกลางวัน (ศึกษาดูงาน) จานวน 1 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 130 บาท
6,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โรงแรม) จานวน 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 คน ๆ ละ 50 บาท
2,100 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ศึกษาดูงาน) จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 คน ๆ ละ 35 บาท
7,800 ค่าอาหารเช้า จานวน 2 มื้อ ๆ 26 คนๆ ละ 150 บาท
7,800 ค่าอาหารเย็น จานวน 2 มื้อ ๆ 26 คนๆ ละ 150 บาท
39,000 ค่าเช่าที่พัก จานวน 2 คืน ๆ ละ 13 ห้อง ๆ 1,500 บาท
3,000 ค่าของสมนาคุณในการดูงานจานวน 2 ชุดๆ ละ 1,500 บาท (กิจกรรมศึกษาดูงาน)
7,500 ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและน้ามัน จานวน 3 คันๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท
4,500 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
700
700 กระดาษ A4 จานวน 5 รีม ๆ ละ 140 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใต้
โครงการเกษตรร้อยใจรักษ์
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุสนามและการฝึก

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

117,000
117,000
7,200
7,200
39,160
11,160
2,880
2,880
5,400
28,000
8,000
4,000
12,000

ค่าวิทยากรวันละ ๖ ชม.x๖๐๐บ.x๒ วัน

ค่าเบี้ยเลีย้ งจนท.๔คนx๓ วัน x๒๔๐บ.(เตรียมการและฝึกอบรม)=๒,๘๘๐ บ.
ค่าเบี้ยเลีย้ งจนท.๔คนx๓ วัน x๒๔๐บ.(ประสานงาน ๓ ครัง้ ๆละ ๑ วัน)=๒,๘๘๐ บ.
ค่าเช่าที่พักจนท. (๔ คน) ๒คืนx๙๐๐ บ.x ๓ ห้อง =๕,๔๐๐ บ.
ค่าอาหารกลางวัน ๑0๐ บาทx ๒ มื้อX4๐คน
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ๒๕บาทx๔ มื้อX4๐ คน
ค่าพาหนะเดินทางผูเ้ ข้าอบรม (ไป-กลับ) ๓๐๐บ.X๔๐ คน (เหมาจ่ายตามระยะทาง)

4,000 จัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม ๑๐๐ บ.x 4๐ เล่ม
70,640
60,000 วัสดุต้นแบบและวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ
ข้าวสารเจ้า 80 กก.ข้าวฟ่าง 30 กก.
ขวดแก้วชนิดกลม 60 ขวด
ด สาลีชนิดม้วน 5 ม้วน
อลูมิเนียมฟลอยด์ม้วนยาว 5 กล่อง
ยางรัดขนาด 0.5 กก./ถุง 1 กก.
แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขนาด65x122 ซม. 1 แผ่น
เข็มหมุดมีหัว 5 แผง ถุงพลาสติกทนร้อน 8x12 นิ้ว 32 ห่อ
ถุงดักแมลง6x11 นิ้ว 30 กก. กาวงเหนียวดักแมลง 500 ml 10ขวด

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(2) วัสดุสานักงาน

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(4)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว 30 อัน สะเดาผง 40 กก.เอทิลแอลกอฮอล์ 70% (450มล.) 35 ขวด
น้าส้มสายชู 750 มล.40 ขวด ถังพลาสติก 60 ลิตร 1 ถัง
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 12x30 นิ้ว 10ห่อ ฯลฯ
4,000 วัสดุสานักงาน เครือ่ งเขียน สาหรับโครงการ
แฟ้มใส่เอกสารพลาสติก แบบเจาะรู ขนาด A4 (30 อัน)
กระดาษA4 80แกรม (10 รีม) กระดาษสติก๊ เกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 ( 10ห่อ)
640 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๒๕๐x๑๕๐ซม. ๑ผืน X ๖4๐ บ.
6,000 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ๔ ครัง้ x๑,5๐๐ บ. =๖,๐๐๐ บ. (ประสานงาน/ฝึกอบรม)

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(หน่วย : บาท)
งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )

ปี 2565

คาชี้แจง

ปี 2566

(ถ้ามี)
กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่

194,200 สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

งบดาเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุรายการ)
1.2.1 ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่

56,200
10,800
6,000 - ค่าเช่าที่พักเจ้าหน้าที่ 4 คน x 5 วัน x 300 บาท
4,800 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 4 คน x 5 วัน x 240 บาท/คน

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,400
7,200 - ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 60 ราย รายละ 120 บาท
4,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 60 ราย รายละ 70 บาท (เช้า - บ่าย)

1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.3 ค่าวัสดุ (ระบุรายการ)
1.3.1 ค่าวัสดุสานักงาน

4,000
4,000 - จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่
30,000 - ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
138,000
30,000
20,000 - ค่ากระดาษและหมึกปริ้น
10,000 - ป้ายโครงการและป้ายไวนิลให้ความรู้

1.3.2 ค่าวัสดุการเกษตร
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม

108,000 - พันธุ์สัตว์น้าและอาหาร

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพือ่ ขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการศึกษาและสารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพือ่ เตรียมความพร้อม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน Lanna Expo 2023
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าเพือ่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
1,640,000
270,000
270,000
270,000
270,000
270,000
50,000
20,000
200,000
1,370,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000

คาชี้แจง

ค่าจ้างเหมาดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสินค้าของชุมชนเป้าหมาย และจัดทาฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ประโยชน์ทางการค้า
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าติดต่อสื่อสาร) เป็นเงิน 50,000 บาท
- ค่าจัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Catalogue) พร้อมกับเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจัดทาหนังสือแสดงภาพผลิตภัณฑ์และสถานที่จาหน่าย "กาดหลวงร้อยใจรักษ์" จานวน 200 เล่ม (200 เล่ม x 1,000 บาท)

ค่าจ้างเหมาจัดคูหาจาแหน่ายและแสดงสินค้า (Pavillion) ขนาดพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 15 ตร.ม. ภายในงาน Lanna Expo 2022
- ค่าก่อสร้างคูหาและตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามสอดคล้องกับภาพลักษณ์สินค้า เป็นเงิน 300,000 บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ประจาคูหา (2 คน x 10 คืน x 750 บาท) เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจาคูหา (2 คน x 10 วัน x 240 บาท) เป็นเงิน 4,800 บาท
- ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ประจาคูหา (2 คน x 2 เที่ยว x 500 บาท) เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการ ค่าประสานงานและจัดทาเอกสาร เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจัดทาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
(1) ผลิตรายการสั้นความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 30 วินาที จานวน 5 ตอน ตอนละ 30,000 บาท (ใช้ Influencer)
(2) เผยแพร่รายการสั้นทางสื่อสังคมออนไลน์ของช่องนาเที่ยวพร้อมบทความแนะนา ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
(3) เผยแพร่เป็นรายการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line Today) หรือเว็บไซต์สานักข่าว ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

620,000
620,000
620,000
620,000
620,000 ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ในศูนย์การค้า (Modern Trade) ห้างสรรพสินค้าในหรือต่างจังหวัด อย่างน้อย 2 แห่ง ๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 6
ตร.ม. ระยะเวลาดาเนินการไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
- ค่าตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามสอดคล้องกับภาพลักษณ์สินค้า แห่งละ 100,000 บาท จานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บาท
- ค่าเช่าพื้นที่/หรือค่า GP/หรือค่าส่งเสริมการขาย แห่งละ 30,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้าน (ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่วนกลาง) แห่งละ 10,0000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6

คาชี้แจง
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้า 2 แห่ง เดือนละ 12,000 บาท/เดือน 3 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- ค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/ร้านค้า/กาดหลวงร้อยใจรักษ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงาน (จัดทาเอกสารสรุปผล วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและยอดจาหน่าย) เป็นเงิน 8,000 บาท

ลำดับควำมสำคัญ 23
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบ
ยั่งยืนเพื่อควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและยกระดับคุณภำพชีวิตคน
เชียงใหม่
927,500 บาท
การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า (จานวน 7 แห่ง)
74,200 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จานวน 3 หลักสูตร
260,870 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
การจัดทาจุดสาธิต การเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์
ปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต )
511,830 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
การสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า
53,800 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
การติดตามผลโครงการ
26,800 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 23
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
วงเงิน 74,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ้านวน 3 หลักสูตร
วงเงิน 260,870 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดท้าจุดสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)
วงเงิน 511,830 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า
วงเงิน 53,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามผลโครงการ
วงเงิน 26,800 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
โทรศัพท์ 063-1968864
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒ นาเกษตรกร
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒ นาพืนที่ของประเทศ ตามกรอบวิสัยทัศน์ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
มุ่งเน้นให้ความส้าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ฐานการผลิตการเกษตร การฟื้นฟูต้นน้า การพัฒนาแหล่งน้า
เกษตรกรปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ การรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า และทรัพยากรสัตว์น้าอย่างมีระบบ ภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพั นธ์ข้อกฎหมาย
การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ในพืนที่ตังของแหล่งน้า เพื่อสร้างงานและพัฒนา
อาชีพการเพาะพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรในพืนที่ และการอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า เพื่อพัฒนา
สินค้าประมงให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึน สู่ตลาดสินค้าชุมชนต่อไป

๒
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ เพื่อพัฒนาสินค้าประมงให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึน และจ้านวนสัตว์น้าลดลง
ความเร่งด่วน :
1. เพิ่มปริมาณสัตว์น้าโดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. สามารถพัฒนาในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
3. เพิ่มมูลค่าสินค้าประมงให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึน สู่ตลาดสินค้าชุมชนต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้า
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งน้า และการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ประชาชนในพืนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชก้าหนดการ
ประมงฯมีการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
๔.เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ในการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้า
๕.เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้าในชุมชนและผู้ที่สนใจ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ :
อ้าเภอแม่แตง อ้าเภอดอยสะเก็ด อ้าเภอแม่อาย อ้าเภอแม่วาง อ้าเภอฮอด อ้าเภอฝาง อ้าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรอบๆพืนที่แหล่งน้าสาธารณะโดยด้าเนินกิจกรรม จ้านวน 11 แห่ง
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
1. แหล่งน้าในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึนโดยการมีส่วนร่วมชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการจับสัตว์น้าเพิ่มขึน
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ งน้า เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่คนใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. แหล่งน้า ๗ แห่ง มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2. เกษตรกรร้อยละ 70 มีความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งน้า
3. เกษตรกรร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการควบคุมการประมงตามพระราชก้าหนดการประมง

๓
4. มีการจัดตังเครือข่ายชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรสัตว์น้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้าจ้านวน 7 แห่ง
5. เกษตรกรร้อยละ 70 มีความรู้ความสามารถในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า
(๔.๒) ผลผลิต
เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้า การบริหารจัดการแหล่งน้า การแปรรูป
สัตว์น้าพันธุ์ปลาจากการเพาะเลียงสัตว์น้าโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่
(4.3) ผลลัพธ์
1. ประชาชนในชุมชนพืนที่เป้าหมายใน 7 อ้าเภอ 7 แหล่งน้า มีความรู้เรื่องกฎหมายตามพระราชก้าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กลุ่มเกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้าเคลื่อนที่ในพืนที่ได้อย่างน้อย จ้านวน 1 รุ่น
3. แหล่งน้าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึนโดยการมีส่วนร่วมชุมชนอย่างยั่งยืนจ้านวน 7 แห่ง
4. เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการเครือข่ายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรสัตว์น้า จ้านวน 7 แห่ง
5. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้าด้วยการใช้จุลินทรีย์บอล
6. กลุ่มเกษตรกรสามารถแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า อย่างน้อย 2 เมนู เช่น การท้าปลาส้ม การท้าปลา
แดดเดียว เป็นต้น
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : เกษตรกรในพืนที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้าในพืนที่ มีความรู้ในการอนุบาลสัตว์น้า
และการท้าอาหารธรรมชาติ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มมูลค่าสัตว์น้า
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66
✓
1. การประชาสัมพั น ธ์ พระราชก้าหนดการ

ประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
การสร้างเครือข่ายในการอนุ รักษ์ ทรั พยากร
สัตว์น้า (จ้านวน 7 แห่ง)
✓
2. การจั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ เกษตรกร
จ้านวน 3 หลักสูตร
3. การจัดท้ าจุ ดสาธิตการเพาะพั น ธุ์สั ตว์น้ า
โดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่
4. การจัดท้าอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า
5. การติดตามโครงการ
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ด้าเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 927,500 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา

เม.ย. - มิ.ย. 66

ก.ค. - ก.ย. 66

✓
✓

✓

✓

✓
✓

 จ้างเหมา

๔
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนที่ด้าเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทังหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ
 มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3.เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
จัดท้าเครือข่ายกลุ่มประมง แต่งตังคณะกรรมการในชุมชน เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้า และกลุ่มผู้แปรรูป
สั ต ว์ น้ า ภายใต้ ก ารก้ ากั บ ดู แ ลของเจ้ า หน้ า ที่ ป ระมง คั ด เลื อ กเกษตรกรในพื นที่ เข้ ามาเป็ น ประมงอาสา ในการ
ด้าเนินงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประมง
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(หน่วย : บาท)
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยัง่ ยืนเพือ่ ความมัน่ คงทางด้านอาหาร
และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้า (จานวน 7 แห่ง)
งบดาเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอย
1.1.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พัก และพาหนะ
1.2.1 ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่

1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ

1.3 ค่าวัสดุ
1.2.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จานวน 3 หลักสูตร

งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

927,500
74,200 หน่วยงานดาเนินการ : สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
74,200
64,200
24,000
27,000
9,000
18,000
13,200
9,000
4,200
10,000
10,000
260,870

- ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ 10 คน x 10 วัน x 240 บาท/คน
- ค่าเช่าที่พักเจ้าหน้าที่ 3 คน x 10 วัน x 300 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่
- ค่าจ้างเหมาจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง จานวน 5,000 แผ่นๆละ 1.80 บาท
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 7 แห่งๆละ 1 ป้ายๆละ 600 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
1. หลักสูตรการเพาะพันธุส์ ัตว์น้าโดยใช้อุปกรณ์เพาะพันธุป์ ลาแบบเคลือ่ นที่
2. หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า
3. หลักสูตรการทาจุลินทรีย์บอล

260,870
50,400
50,400
25,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท อบรม 7 ครัง้ (หลักสูตรเพาะพันธุส์ ัตว์น้า)
25,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท อบรม 7 ครัง้ (หลักสูตรแปรรูปอาหารสัตว์น้า)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.2 ค่าใช้สอย
1.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พัก และพาหนะ

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
179,000
56,000
24,000
18,000
14,000
114,600
31,500
14,700
68,400
1,260
3,180
4,220
1,500
5,600
4,900
350
2,100
2,800
3,500
3,000
780
1,800
180
7,000
14,000
4,000
3,500
2,625
2,100

คาชีแ้ จง

- ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ 10 คน x 10 วัน x 240 บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 10 คน x 6 วัน x 300 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 7 แห่งๆละ 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 7 แห่งๆละ 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
ค่าวัสดุฝึกอบรม
- ปากกาลูกลืน่ สาหรับผูเ้ ข้าอบรม จานวน 210 ด้ามๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท
- แฟ้มซองพลาสติก 212 อันๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 3,180 บาท
- สมุดปกอ่อนสาหรับผูเ้ ข้าอบรม จานวน 211 เล่มๆละ 20 บาท เป็นเงิน 4,220 บาท
- กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 ชนิด 80 แกรม จานวน 10 รีมๆละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
-ปลาตะเพียน จานวน 70 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท (แห่งละ 10 กิโลกรัม)
-ปลาดุก จานวน 70 กิโลกรัม ๆละ 70 บาท (แห่งละ 10 กิโลกรัม)
-เกลือแกง จานวน 35 กิโลกรัม ๆละ 10 บาท (แห่งละ 5 กิโลกรัม)
-ถุงพลาสติกชนิดแข็ง จานวน 7 กิโลกรัม ๆละ 300 บาท (แห่งละ 1 กิโลกรัม)
-ชุดอุปกรณ์บรรจุ จานวน 1 ชุด ๆละ 2,800 บาท
-กระเทียม จานวน 35 กิโลกรัม ๆละ 100 บาท ( แห่งละ 5 กิโลกรัม)
-ชุดอุปกรณ์บดเนื้อปลา จานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
-หมวกคลุมผม 12 ใบๆละ 65 บาท
-ผ้ากันเปื้อน 12 ผืนๆละ 150 บาท
-ถุงมือ 1 กล่อง ๆ ละ 180 บาท
-กะละมังสแตนเลส 14 ใบ ๆละ 500 บาท
-จุลินทรีย์ (EM) แกลลอนละ 5 ลิตร จานวน 14 แกลลอนๆละ 1,000 บาท (แห่งละ 2 แกลลอน)
-กากน้าตาล แกลลอนละ 20 ลิตร จานวน 4 แกลลอน ๆ ละ 1,000 บาท (แห่งละ 10 ลิตร)
- ราละเอียด จานวน 175 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท (แห่งละ 25 กิโลกรัม)
- ราหยาบ จานวน 175 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (แห่งละ 25 กิโลกรัม)
- ทราย จานวน 21 กระสอบๆ 100 บาท (แห่งละ 3 กระสอบ)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ

1.3 ค่าวัสดุ
1.3.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
1.3.2 ค่าวัสดุสานักงาน

กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทาจุดสาธิต การเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่
(โมบายยูนิต )
งบดาเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอย
1.1.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ

1.3 ค่าวัสดุ
1.3.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
1.3.2 ค่าวัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
8,400
4,200
4,200
31,470
14,700
16,770
715
180
360
2,100
4,715
8,700
511,830
511,830
344,100
74,600
33,600
21,000
20,000
269,500
259,000
10,500
167,730
18,700
82,530
35,000
14,000
21,000
980
11,550

คาชีแ้ จง

- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและทาป้ายฝึกอบรมโครงการฯ จานวน 7 ป้ายๆละ 600 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- น้ายาลบคาผิดชนิดปากกา ขนาดจุ 4.2 มล. ด้ามละ 65 บาท จานวน 11 ด้าม เป็นเงิน 715 บาท
- ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10-1M (แพค 24 กล่อง) แพคละ 180 บาท จานวน 1 แพค เป็นเงิน 180 บาท
- ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 (แพค 10 กล่อง) แพคละ 120 บาท จานวน 3 แพค เป็นเงิน 360 บาท
- กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 ชนิด 80 แกรม 150 บาท 14 รีม เป็นเงิน 2,100 บาท
- หมึกปริน้ PANTUM C-310HEV TONER Cartridge 1 ตลับ ตลับละ 4,715 บาท เป็นเงิน 4,715 บาท
- หมึกปริน้ Brother HL-4150 CDN จานวน 1 ชุด (สีดา น้าเงินแดง และเหลือง) เป็นเงิน 8,700 บาท

- ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ 10 คน x 14 วัน x 240 บาท
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 10 คน x 7 วัน x 300 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่
-ค่าจ้างทาชุดอุปกรณ์เพาะฟักเคลือ่ นที่ จานวน 7 ชุดๆละ 37,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและทาป้ายจุดสาธิตพร้อมโครงไม้ จานวน 7 ป้ายๆละ 1,500 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- พ่อแม่พันธุป์ ลาตะเพียน จานวน 175 กก.ๆละ 200 บาท (แห่งละ 25 กก.)
- ราละเอียด จานวน 700 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท
- ปลาป่น จานวน 350 กิโลกรัมๆ ละ 60 บาท
- ไข่ไก่ จานวน 7 แผงๆ ละ 140 บาท
- อาหารเม็ดสาเร็จจรูป จานวน 21 กระสอบๆละ 550 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.3.3 วัสดุวทิ ยาศาสตร์

งบประมาณ
คาชีแ้ จง
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
66,500
45,500 - ชุดฮอร์โมนสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ฉีด จานวน 7 ชุดๆละ 6,500 บาท (ฮอร์โมนสังเคราะห์,โมทีเลีย่ ม-เอ็ม,ครก
บดยาพร้อมสาก,ไซริงค์ ขนาด 3,5,10 ซีซ,ี เข็มฉีดยา เบอร์ 22,23,24 และน้ากลัน่ )
21,000 - ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า (ตรวจสอบ PH, Ammonium,Nitrite, Alkalinity, Oxyen) จานวน 7 ชุดๆละ
3,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า
งบดาเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุรายการ)
1.1.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง
1.3 ค่าวัสดุ (ระบุรายการ)
1.3.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
1.3.2 ค่าวัสดุการเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามผลโครงการ
งบดาเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุรายการ)
1.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง
1.2.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

53,800
53,800
12,000
12,000
41,800
12,050
29,750
14,000
1,750
8,400
5,600
26,800
26,800
26,800
16,800
10,000

- ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ 10 คน x 5 วัน x 240 บาท
ค่าวัสดุในการสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- มูลสัตว์แห้ง จานวน 350 กระสอบๆ ละ 40 บาท (แห่งละ 50 กระสอบ)
- ปูนขาว จานวน 350 กิโลกรัมๆละ 5 บาท (แห่งละ 50 กิโลกรัม)
- ฟางข้าว จานวน 210 ก้อนๆละ 40 บาท (แห่งละ 30 ก้อน)
- ไม้ไผ่จานวน 140 ลาๆละ 40 บาท (แห่งละ 20 ลา)

- ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ 10 คนๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 240 บาท
- ค่าน้ามันเชี้อเพลิง

ลำดับควำมสำคัญ 24
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรแปรรูปสมุนไพรเมืองหนำวที่มี
ศักยภำพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
1,151,000 บาท
การสร้างเครือข่ายสมุนไพร
350,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพี่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้
801,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 24

ชื่อโครงการ การส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวทีม่ ีศักยภาพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร
วงเงิน 350,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพี่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้
วงเงิน 801,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก). แม่แจ่ม
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวจงรัก อิ่มใจ
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
2. นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง ตาแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053-114133
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ในปัจจุบันการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตให้เป็นที่ยอบรับและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งมีหลายขั้นตอน อาทิ การคัดเกรด
วัตถุดิบการแปรรูปเบื้องต้น ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมการแปรรูป การพัฒ นา
บุคลากรและเกษตรกรให้ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูปดังกล่ าวจึงเป็นสิ่ งส าคัญในการพัฒ นาให้ ได้
ผลิตภัณ ฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร ตรงตามนโยบายหลักของรัฐบาล ข้อที่ 5.3
พัฒนาภาคการเกษตร, ข้อ 5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่ม
และโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตร
แปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ใน และได้รับการสนับสนุนด้านการแปรรู ป
วัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน การทาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสาหรับจาหน่าย ก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด 19ทาให้ต้องเร่งพัฒนาและฟื้นฟู ภาคการผลิตที่มาจากฐานรากของชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้
ภูมิปัญญาและใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและ
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

๒
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรให้กับกลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ :
1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก). แม่แจ่ม
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
1. เกษตรกรภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
2. เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แม่แจ่ม
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเมืองหนาว
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมการ
พัฒนาการผลิต
2. ได้รับองค์ความรู้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน
3. เกษตรกรได้แปรรูปวัตถุดิบทาเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้
4. เกษตรกรได้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากพืชสมุนไพรที่ปลูกเอง สาหรับใช้ในครัวเรือน และจาหน่ายสร้าง
รายได้
5. เกษตรกรได้การจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรอย่างมีคุณค่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและมีอาชีพ
ที่ยั่งยืน
(๔.๒) ผลผลิต
1. ผลผลิตสมุนไพรในพื้นที่มีศักยภาพ มีคุณภาพเพียงพอในการนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
การขายได้
2. เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพร พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้มาตรฐาน
3. มีการจัดสร้างกลุ่มรวมถึงเชื่อโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ใช้สมุนไพรได้

๓

(๔.๓) ผลลัพธ์
1. เกษตรกรได้องค์ความรู้การจัดการเชิงการค้าสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป
2. ได้ส่งเสริมสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งด้านการผลิตพืชสมุนไพรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
3. ได้เครือข่ายเกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาการผลิต และ
การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
4. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ใน และได้รับการสนับสนุนด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน
การทาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสาหรับจาหน่าย ก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน
5. เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการแปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อถ่ายทอดแก่เกษตรกรและผู้สนใจ สาหรับใช้ในครัวเรือนและจาหน่าย
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ก่อให้เกิดอาชีพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1. การสร้างเครือข่ายสมุนไพร
2. การแปรรูป วัตถุดิบ สมุน ไพรเพี่อเพิ่ มมูล ค่า
และสร้างรายได้








(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,151,000 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา - ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ย มการ หมายถึ ง ได้ ศึ กษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ น ที่ ดาเนิ น การแล้ ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

๔
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
มีการขยายพันธุ์พืช สมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สาหรับส่ งเสริมและ
แจกจ่ายเกษตรกรที่สนใจ นาไปพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก) แม่แจ่ม
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
อาจมีข้อจากัดและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ต้องมีการวางแผน
และปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศกั ยภาพบนพืน้ ที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1,151,000
350,000
350,000
350,000
9,600
9,600
229,740
89,040
23,040
24,000
42,000
105,000
25,000
40,000

ค่าตอบแทนวิทยากร (ข้าราชการ) 600 บ.x 4 ชม. x 1 คน 4 ครั้ง

ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ (240 บ.x 2 วัน x 4 คน) 12 ครั้ง
ค่าเช่าที่พัก 1 คืน x 2 ห้อง x 12 ครั้ง x 1,000 บ.
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 3,500 บาท 12 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทาแปลงต้นแบบขนาด 1 ไร่ แปลงละ 25,000 บาท
ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดูแลรักษาแปลงต้นแบบ กาจัดวัชพืชในแปลงเดือนละ 4,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน
(4,000*1*10=40,000 บาท)

40,000 ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเพาะขยายพันธุ์ตน้ กล้า (ผสมวัสดุ กรอกถุง เพาะกล้าฯ พร้อมดูแล และบารุง รักษาต้นกล้า)
จานวน 1 คน คนละ 4,000 บาท/เดือน 10 เดือน
35,700
15,750 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 150 บาท 3 ครั้ง
14,700 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 35 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3 ครั้ง
5,250 ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 35 ชุดๆ ละ 50 บาท อบรม 3 ครั้ง
110,660
10,000 กระดาษขนาด A4/สติกเกอร์ ขนาด A4/กระดาษอาร์ตมันสีส่ ี ขนาด A4/ปากกาเคมี
7,000 โปสเตอร์ ขนาด 80*120 มีเอ๊กซ์สแตนด์ จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๑๔) วัสดุการเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพือ่ เพิม่ มูลค่าและสร้างรายได้
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
6,660 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ คีร์บอร์ด
32,000 ค่าวัสดุและส่วนประกอบในการจัดทาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จานวน 4 ชนิด ชนิดละ 8,000 บาท
55,000 ค่าปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแปลงต้นแบบ
ค่าวัสดุเพาะขยายพันธุ์ ได้แก่ แกลบดิบ แกลบดา ดินดา แกลบเผา ทรายหยาบ
ค่าสารชีวภัณฑ์ในการป่องกันกาจัดโรคและแมลงในการอนุบาลต้นกล้า อาทิ สารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง และสารชีวภัณฑ์ป้องกันเชื้อรา
801,000
801,000
801,000
9,600
9,600 ค่าตอบแทนวิทยากร (ข้าราชการ) 600 บ.x 4 ชม. x 1 คน 4 ครั้ง
412,240
89,040 ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ (240 บ.x 2 วัน x 4 คน) 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 23,040 บาท
ค่าเช่าที่พัก 1 คืน x 2 ห้อง x 12 ครั้ง x 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 3,500 บาท 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
287,500
180,000 ค่าจ้างในการเตรียมผลิตภัณฑ์และจัดเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 คน (18,000 บาท/เดือน) จานวน 10 เดือน
40,000 ค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 10,000 บาท จานวน 4 ผลิตภัณฑ์
30,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารหรือสือ่ เพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์ 25 บาท/ชุด (4 ชนิด) จานวน 300 ชุด
37,500 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 5 รูปแบบ รูปแบบละ 15 บาท จานวน 500 ชุด
35,700
15,750 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 150 บาท 3 ครั้ง
14,700 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 35 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3 ครั้ง
5,250 ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 35 ชุดๆ ละ 50 บาท อบรม 3 ครั้ง
379,160
10,000 กระดาษขนาด A4/สติกเกอร์ ขนาด A4/กระดาษอาร์ตมันสีส่ ี ขนาด A4/ปากกาเคมี
48,000 โปสเตอร์ ขนาด 80*120 มีเอ๊กซ์สแตนด์ /จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
15,000 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ คีร์บอร์ด
100,000 ค่าวัสดุและส่วนประกอบในการจัดทาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จานวน 4 ชนิด ชนิดละ 25,000 บาท
206,160 ค่าปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแปลงต้นแบบ
ค่าวัสดุเพาะขยายพันธุ์ ได้แก่ แกลบดิบ แกลบดา ดินดา แกลบเผา ทรายหยาบ
ค่าสารชีวภัณฑ์ในการป่องกันกาจัดโรคและแมลงในการอนุบาล อาทิ สารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง และสารชีวภัณฑ์ป้องกันเชื้อรา

ลำดับควำมสำคัญ 30
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ เกษตรโดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตำมแนวทำง BCG จังหวัดเชียงใหม่
3,835,900 บาท
การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
BCG จังหวัดเชียงใหม่
1,318,200 บาท
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
2,517,700 บาท
ศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 30

ชื่อโครงการ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะตามแนวทาง
BCG จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 1,318,200 บาท
กิจ กรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิตข้าวเหนียวอัตลั กษณ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
วงเงิน 2,517,700 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ 1. สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
2. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวประนอม ใจอ้าย
ตาแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิต
พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สถานที่ติดต่อ : สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เลขที่ 225 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศัพท์ : 05311 4121-25, 081-992-7450
2. นางพิชชาทร เรืองเดช
ตาแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชานาญการ
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เลขที่ 156 หมู่ 3 ตาบลมะขามหลวง อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50120
หมายเลขโทรศัพท์ 053-311334-5 088-4066893
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ภาคเหนือตอนบนมีระบบการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่ ไม้ผลไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ ได้แก่ ลาไย ลิ้นจี่ มะม่วง กาแฟ โดยมีระบบการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว และระบบผสมผสานตั้งแต่พื้นที่ลุ่ม
จนถึงพื้นที่สูง ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมินิเวศ ด้านภูมิสังคม สภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) และวิถีการดาเนินชีวิตในชุมชน โดยเฉพาะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้าท่วม ศัตรูพืชระบาด และจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนในการผลิต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมถึงระบบการตลาด ที่มีข้อจากัดในทางการค้าและการส่งออก
ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เกษตรกรจะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ปุ๋ยเคมี ปัจจัย
การผลิตอื่น ๆ และแรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสี ยหายกับผลผลิต ทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ เช่น การใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมีที่เกินความจาเป็น
ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมเนื่ องจากการตกค้างของสารเคมี อีกทั้ งยังส่ งผลต่อตั ว เกษตรกรและผู้ บริโภค
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสั งคม อย่ างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ การนารูปแบบการพัฒ นาเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG Model

๒
ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบองค์ ร วม ที่ จ ะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ 3 มิ ติ ไปพร้ อ มกั น ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
(Bio economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คานึงถึงการนาวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ ให้ ม ากที่ สุ ด และทั้ ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภ ายใต้ เศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) ซึ่งเป็น การพัฒ นา
เศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒ นาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒ นาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน เปลี่ยนความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้า ชุมชนเข้มแข็ง
มีค วามเป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อมและการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ไปปรับ ใช้ โดยผ่ านกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของเกษตรกร
นั้นมีความจาเป็นที่จะทาให้เกษตรกร/ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตเกษตรที่ยั่งยืน มีความมั่นคงทางอาหาร
ลดการทาลายสภาพแวดล้อม
ดังนั้น การผลิตพืชตามแนวทาง BCG โดยการนาเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาปรั บ ใช้ ร ะบบการผลิ ต พื ช ที่ มี ภู มิ นิ เวศที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ ระบบการผลิ ต ไม้ ผ ลไม้ ยื น ต้ น
พืชท้องถิ่น สมุนไพร และพื้นที่ข้าวเป็นพืชหลัก โดยผ่านกระบวนการที่เกษตรกร/ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มีส่วนร่วม จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562/63 มีพื้นที่ 460,048 ไร่
โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในระบบการเกษตรที่ดีที่มีคุณภาพ หรือ GAP เพียง 6,640.25 ไร่ ไร่เท่านั้น โดยภาครัฐ
เร่งประชาสัมพันธ์และหาเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว GAP ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมระบบการตลาดข้าวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวนาแปลงใหญ่ ซึ่งทาให้การดาเนินการเป็นไป
อย่ างต่อ เนื่ อง โดยสถานการณ์ การปลู กข้าวอิน ทรีย์มี แนวโน้ ม มากขึ้น เรื่อยๆ ระบบเกษตรแบบ GAP เกษตรกร
รวมกลุ่มเพื่อผลิตเป็นการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีอานาจต่อรองทางการตลาดและมีความเข้มแข็ง กรมการข้าวได้เข้า
มาร่วมทาการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างโรงสี และเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP ให้กับเกษตรนาแปลงใหญ่ โดยพื้นที่
เกษตรกรนิยมปลูกข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า เนื่องจากมีความนิยมในการบริโภคข้าวเหนี ยวมีมากกว่า ประกอบกับ
ในจังหวัดเชียงใหม่ ค่าแรงมีราคาสูงกว่า 300-500 บาท ต่อคนต่อวัน ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
การผลิต ต้นทุนการผลิตสูง มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรที่สนใจและใส่ใจในการทา
การเกษตรสมัยใหม่ ได้นาเอาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมาปรับใช้ในการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับการผลิตมากขึ้น
จั งหวั ดเชีย งใหม่ มี การกาหนดยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาจั งหวัด โดยเน้ น เรื่อง มาตรฐานความปลอดภั ย
ของสิ น ค้ าเกษตรและอาหาร รวมทั้ งมุ่งเน้ น การท าการเกษตรอิน ทรีย์มากขึ้ น เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเป็ นอี ก
ทางเลื อกหนึ่ งสาหรับ เกษตรกรที่ส ามารถนามาเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิตข้าว ซึ่งจะช่ว ยให้ เกษตรกรลดแรงงาน
ลดการใช้สารเคมี และประหยัดเวลาในการปลูกข้าว ทาให้ลดต้นทุนและผลผลิตข้าวที่ได้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ภาคเหนื อตอนบนมีระบบการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่ ไม้ผลไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ ได้แก่ ลาไย ลิ้นจี่ มะม่วง กาแฟ โดยมีระบบการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว และระบบผสมผสานตั้งแต่พื้นที่ลุ่ม
จนถึ งพื้ น ที่ สู ง ผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ านภู มิ นิ เวศ ด้ านภู มิ สั งคม สภาพภู มิ อ ากาศ และ
วิถีการดาเนินชีวิตในชุมชน โดยเฉพาะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้าท่วม ศัตรูพืชระบาด และจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต
ปริ ม าณ และคุ ณ ภาพของผลผลิ ต รวมถึ งระบบการตลาด ที่ มี ข้อ จ ากั ดในทางการค้ าและการส่ งออกทั้ งในและ

๓
ต่างประเทศมากขึ้น เกษตรกรจะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ
และแรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายกับผลผลิต ทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบ
กับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการตกค้างของสารเคมี
อีกทั้งยังส่งผลต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสาคัญและผลักดันการขับเคลื่อนการดาเนินงาน “ตลาดนาการผลิต”
และ “เกษตรปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัย พ.ศ.2560-2564 และ
ปัจจุบันมีผู้สนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้การบริโภคข้าวอินทรีย์ และสินค้าอินทรีย์ในประเทศ
และต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกของไทยยังเป็นการส่งออกในรูปแบบข้าวสาร
เท่านั้ น ซึ่งหากระยะต่อไปรัฐ บาลสนั บ สนุ น การแปรรูปเพื่ อการส่ งออกให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาด
ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มการส่งออกข้าวอินทรีย์มากยิ่งขึ้นในอนาคต แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดข้าว 8 แนวทาง ประกอบด้วย 1. การจัดทาฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในระบบตลาดทุกมิติ เพื่อใช้ในการ
วางแผนผลิต จัดจาหน่าย และสร้างความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค 2. การส่งเสริม การผลิตสินค้า
และออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษาและจัดทาข้อมูล สถานการณ์การ
ผลิ ต และการตลาดสิน ค้าอิน ทรีย์ อย่ างต่อเนื่อง 3. การเพิ่มปริมาณการจาหน่ายในช่องทางการตลาดเดิม ได้แก่
เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ณ จุ ด จ าหน่ า ย เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการจั ด จ าหน่ ายในตลาดโมเดิ ร์น เทรดและตลาดออนไลน์
4. การส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยภายในประเทศ สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย เพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การสร้าง Brand Loyalty ได้แก่
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการแนะนาสินค้าหรือ
บริการ และการสร้าง Brand Ambassador จากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย GAP เช่น นาเสนอ
สินค้ารับประทาน ใช้สินค้า ถือสิน ค้า ให้ลูกค้าเห็ น เป็นต้น 6. การส่งเสริมระบบตลาดเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยที่เป็น ธรรม ให้ เกษตรกรจาหน่ายผลผลิตโดยตรงกับลู กค้า มีความสะดวก มีการตกลงราคาที่เป็นธรรม
เพื่อลดส่วนเหลื่อมของราคาสินค้าในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคได้สินค้าที่สดใหม่ มีการจัดสถานที่จาหน่ายโดยเน้นความ
เรียบง่าย สะดวก สะอาด 7. การส่งเสริมกลยุทธ์การทาตลาด สร้างความแตกต่างหรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ และ
8. การสร้างผู้ประกอบการเกษตร GAP และเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Organics Entrepreneur) เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยปี 2560-2564 เพื่อพัฒนาการเกษตรไปสู่ การเกษตรอัจฉริยะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ความเร่งด่วน :
เกษตรกรมีรายได้น้อย เนื่องสภาพเศรษฐกิจตกต่าสาเหตุเกิดจากเกษตรกรขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การผลิ ตพืชอย่างมีระบบประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มีแนวโน้มที่จะ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในทุกภาคส่วน เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศษฐกิจจึงประสบปัญหาในการ
ผลิตพืช ส่งผลกระทบต่อเศรษกิจ และรายได้ของชุมชน ดั้งนั้นจึงจาเป็นต้องแก้ปัญหาในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวมไปพร้อมกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
เกษตรปลอดภัย โดยมุ่งเน้ น การเพิ่มพื้น ที่เกษตร GAP เพิ่มสั ดส่ วนการตลาดเกษตรปลอดภัยในประเทศ รวมทั้ ง
ยกระดับกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ รับรองตามมาตรฐาน GAP ตามวิถีพื้นบ้านไปสู่การพัฒนาเกษตรให้ได้การรับรอง
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยในระดับสากล ซึ่งการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลจาเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ กระทรวงเกษตรมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์แทน
การปลูกพืชแบบใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก และพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม
2) เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบและขยายผลการผลิตพืชตามแนวทาง BCG ในพื้นที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก
และพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก
3) เพื่ อให้ มีแปลงต้น แบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวเหนี ยวอัตลั กษณ์ จังหวัด
เชีย งใหม่ ซึ่งเป็ น ข้าวคุณ ภาพสู ง ส่ งออกต่างประเทศเป็ นจานวนมากในแต่ล ะปี ผ่ านมาตรฐาน
การส่งออก สามารถลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ :
1) พื้นที่ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่แตง อาเภอพร้าว อาเภอจอมทอง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอฝาง และ
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2) 10 อาเภอต้นแบบ ที่มีการทาการเกษตรในระบบ GAP ที่เข้มแข็ง พร้อมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกษตร
อัจฉริยะ
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่/เกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP และ
ผู้บริโภคอาหารปลอดภัย
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ได้จานวนองค์ความรู้/เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเกษตรและอาหาร จานวน
6 องค์ความรู้/เทคโนโลยี
2. ผลผลิตแปลงต้นแบบการผลิตข้าวเหนียวจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 10 แปลง
(๔.๒) ผลผลิต
1. ได้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืช การหมุนเวียนทรัพยากร การสร้างอัตลักษณ์ การเพิ่มมูล
ค่าที่มีมาตรฐาน สาหรับ พื้น ที่ปลูกไม้ผล และข้าวเป็นพืช หลักตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 6 องค์ความรู้ / เทคโนโลยี
2. ได้ต้นแบบการปรับใช้เทคโนโลยีตามแนวทาง BCG ในระบบการผลิตไม้ผล และในระบบที่มีข้าวเป็น
พืชหลัก

๕
3. เกษตรกรนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในกลุ่มและเกิดแปลงเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
(๔.๓) ผลลัพธ์
เกษตรกรที่นาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก และพื้นที่ข้าวเป็นพืช
หลักในจังหวัดเชียงใหม่ มีผลผลิต และรายได้เพิ่ม เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เกษตรกร
ปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่น คงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน
2. เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวจากการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
3. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตข้าวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,318,200 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. 65

ม.ค.-มี.ค. 66

เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66





1. การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชไม้ผล
เป็นหลักอย่างยั่งยืน




2. การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชข้าวเป็น
หลักอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณ 2,517,700 บาท หน่วยดาเนินงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. 65

1. ประชุมชี้แจงและคัดเลื อกเกษตรกรเป้าหมาย
เป็นตัวแทนพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวในระบบ GAP
จานวน 10 แปลง
2. จัดทาแปลงเรียนรู้
3. อบรมและดู ง าน การใช้ เ ทคโนโลยี เกษตร
อัจฉริยะในการผลิตข้าวเหนียว
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ต ข้ า วเหนี ย ว โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ กษตร
อัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

ม.ค.-มี.ค. 66

เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66



 จ้างเหมา









๖
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 3,835,900 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา - ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยัง่ ยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชไม้ผลเป็นพืชหลัก
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

3,835,900
1,318,200
682,400
682,400
682,400
336,600
119,600
57,600
32,000
30,000
217,000
30,000
60,000
60,000
60,000
7,000
345,800
5,500
900
325
1,875
100
200
600

ค่าเบี้ยเลีย้ งจานวน 4 คน x 240 บาท x 60 วัน
ค่าเช่าที่พักจานวน 4 คน x 800 บาท x 20 คืน
ค่ายานพาหนะครัง้ ละ 500 บาท x 60 ครัง้
ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกและปลูก ตัดแต่งกิง่ ให้น้า ใส่ปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกาจัดวัชพืช โรค แมลง
และพ่นปุ๋ยทางใบ เก็บตัวอย่างผลผลิต จานวน 6 ไร่ ไร่ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าจ้างวางระบบน้า จานวน 6 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช (ใช้โดรน) ครัง้ ละ 1,000 บาท x 10 ครัง้ จานวน 6 ไร่
ค่าจ้างเหมาจ้างเหมาติดตัง้ ระบบน้าโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 2 ชุดๆละ 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาห่อผลมะม่วง จานวน 2 ไร่ x 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

สมุดขนาด 205x320 มิลลิเมตร ราคา 90 บาท x 10 เล่ม
แฟ้มซองขนาด A4 ราคา 65 บาท x 5 โหล
กระดาษ A4 ราคา 125 บาท x 15 รีม
ดินสอ 2B ราคาแท่งละ 4 บาท x 25 แท่ง
ยางลบ ราคา 8 บาท x 25 ชิ้น
ปากกาเคมี ราคา 12 บาท x 50 ด้าม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
700
300
500
21,000
6,000
15,000
10,000
10,000
309,300
40,000
14,400
12,480
10,200
11,400
11,640
7,500
15,000
10,800
7,600
4,800
4,200
4,200
5,400
4,200

คาชีแ้ จง
ที่เย็บกระดาษ ราคา 70 บาท x 10 อัน
ลวดเย็บกระดาษ ราคา 15 บาท x 20 กล่อง
กรรไกรตัดกระดาษ ราคา 50 บาท x 10 อัน
แผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 60x120 ซม. จานวน 6 ป้าย
ป้ายโรลอัป ขนาด 85x200 ซม. จานวน 6 ชุด x 2,500 บาท
หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ ตลับละ 2,500 บาท x 4 ตลับ
ปุ๋ยหมัก ราคา 5,000 บาท x 8 ตัน เป็นเงิน 40,000 บาท
ปุ๋ยเคมีเกรด 18-46-0 ราคา 1,200 บาท x 12 กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 0-0-60 ราคา 1,040 บาท x 12 กระสอบ x 5 ราย
ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ราคา 850 บาท x12กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 ราคา 950 บาท x 10 กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 13-13-21 ราคา 970 บาท x 12 กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 0-52-34 ราคา 1,250 บาท x 6 กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 8-24-24 ราคา 1,250 บาท x 12 กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 15-5-20 ราคา 900 บาท X 12 กระสอบ
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคเมทาแลกซิล ราคา 380 บาท x 20 ถุง
สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงอิมิดาโคลพริด ราคา 400 บาท x 12 กล่อง
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชแมนโคเซบ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง ราคา 350 บาท x12 กิโลกรัม
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชคาร์เบนดาซิม ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 350 บาท x 12 ขวด
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชไซเปอร์เมทธิน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 450 บาท x 12 ขวด
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชเบโนมิล 50% ดับบิวพี ขนาดบรรจุ 500 กรัม/กล่อง ราคา 350 บาท x 12
กล่อง

6,000 สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชคอปเปอร์ออกซีค่ ลอไรด์ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง ราคา 500 บาท x 12 ถุง
6,000 สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชโพรคลอราช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 500 บาท x 12 ขวด
5,400 สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กล่อง ราคา 450 บาท x 12
กล่อง
4,680 สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงอะบาเมกติน ขนาดบรรจุ 1ลิตร/ขวด ราคา 390 บาท x 12 ขวด

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
4,680 สารเคมีป้องกันกาจัดไร อามีทราซ ขนาดบรรจุ 1ลิตร/ขวด ราคา 390 บาท x 12 ขวด
3,000 สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงแลมป์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี ขนาดบรรจุ 500 ซีซ/ี ขวด ราคา 300 บาท x
10 ขวด
8,000
10,800
5,040
4,500
21,600
30,000

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การเพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชข้าวเป็นหลัก
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,400
860
300
1,200
450
450
2,220
100
2,800
4,000
12,000
635,800
635,800
362,400
116,400
57,600
28,800
30,000
246,000
10,000
24,000

สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงปิโตรเลียม ออยล์ ขนาดบรรจุ 1ลิตร/ขวด ราคา 200 บาท x 40 ขวด
สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง ราคา 450 บาท x 24 กระป๋อง
สารชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 210 บาท x 24 ขวด
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ขนาด 500 กรัม/ถุง ราคา 45 บาท x 100 ถุง
สารเคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโต พาโคลบิวทราโซล 12 กก. X 1800 บาท
สารเคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ สารโพแทสเซียมคลอเรต 99% ราคา 1500 บาท x 20 กก.
สารเคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ BS ราคา 950 บาท x 12 ขวด
ป้ายพลาสติกแบบอ่อน ราคา 215 บาท x 4 ห่อ
เชือกฟาง ราคา 75 บาท x 4 ม้วน
รองเท้าบูท ราคา 200 บาท x 6 คู่
ถุงพลาสติกร้อน ราคา 90 บาท x 5 กิโลกรัม
ถุงพลาสติกเย็น ราคา 90 บาท x 5 กิโลกรัม
ผ้าพลาสติกสานฟ้าข้าว 5*4 เมตร ราคา 370 บาท x 6 ผืน
ถุงมือผ้า ราคา 10 บาท x 10 คู่ เป็นเงิน 100 บาท
กรรไกรตัดแต่งกิง่ จานวน 4 อัน x ราคา 700 บาท
ถุงฟลอยด์มีวาล์วสาหรับบรรจุกาแฟ ราคา 8 บาท/ใบ x 500
ถุงห่อมะม่วง (2 ชั้น) จานวน 3,000 ถุง x 4 บาท

ค่าเบี้ยเลีย้ ง จานวน 4 คน x 240 บาท X 60 วัน
ค่าเช่าที่พักจานวน 4 คน x 400 บาท x 18 คืน
ค่ายานพาหนะ ครัง้ ละ 500 บาท x 60 ครัง้
จ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกและปลูก 500 บาท x 20 ครัง้
ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมปลูกและปลูก จานวน 1,200 บาท x 20 ครัง้

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
24,000
8,000
180,000
273,400
3,330
900
520
1,200
80
40
120
80
140
150
100
44,500
2,000
2,500
40,000
10,000
10,000
215,570
60,000
24,000
19,400
13,000
4,800
4,800
8,000
7,600
7,000

คาชีแ้ จง
ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ยระยะออกดอกและใส่ปุ๋ยก่อนเก็บเกีย่ ว จานวน 1,200 บาท x 20 ครัง้
ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ครัง้ ละ 200 บาท x 40 ครัง้
จ้างเหมาติดตัง้ ระบบน้าโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 6 ชุดๆละ 30,000 บาท

สมุดขนาด 205x320 มิลลิเมตร ราคา 90 บาท x 10 เล่ม
แฟ้มซองขนาด A4 ราคา 65 บาท x 2 โหล
กระดาษ A4 ราคา 120 บาท x 10 รีม
ดินสอ 2B ราคา 4 บาท x 20 แท่ง เป็นเงิน 80 บาท
ยางลบ ราคา 8 บาท x 5 ชิ้น เป็นเงิน 40 บาท
ปากกาเคมี ราคา 12 บาท x 10 ด้าม เป็นเงิน 120บาท
ปากกาลูกลืนราคา 8 บาท x 10 ด้าม
ที่เย็บกระดาษ ราคา 70 บาท x 2 อัน เป็นเงิน 140บาท
ลวดเย็บกระดาษ ราคา 15 บาท x 10 กล่อง เป็นเงิน 150 บาท
กรรไกรตัดกระดาษ ราคา 50 บาท x 2 อัน เป็นเงิน 100 บาท
แผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 60x120 ซม. จานวน 4 ป้าย x 500 บาท
ป้ายโรลอัป ขนาด 85x200 ซม. จานวน 1 ชุด x 2,500 บาท
ฉลากติดผลิตภัณฑ์สินค้า จานวน 800 แผ่น x 50 บาท
หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ ตลับละ 2,500 บาท x 4 ตลับ
ปุ๋ยหมัก ราคา 5,000 บาท x 12 ตัน
ปุ๋ยเคมีเกรด 18-46-0 ราคา 1200 บาท x 20 กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 0-0-60 ราคา 970 บาท x 20 กระสอบ
ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ราคา 650 บาท xx 20 กระสอบ
สารเคมีป้องกันกาจัดวัชพืชอลาคลอร์ ราคา 240 บาท x 20 ลิตร
สารเคมีป้องกันกาจัดวัชพืชโฟมีซาเฟน ราคา 400 บาท x 12ลิตร
สารเคมีป้องกันกาจัดวัชพืชฟลูอะซิฟอป-พี-บิวทิล ราคา 400 บาท x 20 ลิตร
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคเมทาแลกซิล ราคา 380 บาท x 20 กิโลกรัม
สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงไตรอะโซฟอส ราคา 350 บาท x 20 ลิตร

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
4,800
2,800
5,000
5,000
15,000
3,600
1,200
500
4,300
2,000
1,150
1,800
4,000
720
900
8,000
1,500
3,700
900
100
2,517,700

คาชีแ้ จง
สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงอิมิดาโคลพริด ราคา 400 บาท x 12 กล่อง (2 กรัมx 25 ซอง)
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชแมนโคเซบ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง ราคา 350 บาท x 8 กิโลกรัม
สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 500 บาท x 10 กิโลกรัม
สารชีวภัณฑ์ BS กิโลกรัมละ 500 บาท x 10 กิโลกรัม
สารชีวภัณฑ์เชื้อไวรัส NPV ลิตรละ 1500 บาท x 10 ลิตร
ไส้เดือนฝอยสายพันธุไ์ ทย ถุงละ 60 บาท x 60 ถุง
ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ถุง 500 กรัม ถุงละ 60 บาท x 20 ถุง
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ถุง 500 กรัม ถุงละ 25 บาท x 20 ถุง
ป้ายพลาสติกแบบอ่อน ราคา 215 บาท x 20 ห่อ
เชือกฟาง ราคา 80 บาท x 25 ม้วน
ตะกร้าพลาสติก ราคา 50 บาท x 23 อัน
รองเท้าบูท ราคา 200 บาท x 9 คู่ เป็นเงิน 1,000 บาท
ไม้หลักลุม่ เก็บตัวอย่าง ยาว 2 เมตร มัดละ 80 บาท จานวน 50 มัด
ถุงซิป ราคา 180 บาท x 4 กิโลกรัม เป็นเงิน 720 บาท
ถุงพลาสติกร้อน ราคา 90 บาท x 10 กิโลกรัม เป็นเงิน 900 บาท
ถุงบรรจุสูญญากาศ ราคา 4 บาท/ใบ x 2000 กิโลกรัม
ถุงกระดาษน้าตาลเบอร์ 20 ราคา 3 บาท x 500 ใบ เป็นเงิน 1,500 บาท
ผ้าพลาสติกสานฟ้าข้าว 5*4 เมตร ราคา 370 บาท x 10 ผืน เป็นเงิน 3,700 บาท
ถุงพลาสติกหูหวิ้ 9x18 นิ้ว ราคา กิโลกรัมละ 90 บาท x 10 กก. เป็นเงิน 900 บาท
ถุงมือผ้า ราคา 10 บาท x 10 คู่ เป็นเงิน 100 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมชีแ้ จงและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเป็นตัวแทนพืน้ ที่ปลูกข้าวเหนียว GAP จานวน 10
แปลง

28,600

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

28,600
28,600
4,800
4,800 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ๒ ชั่วโมง (ชั่วโมงละ ๖๐๐บาท) รวม ๘ ชั่วโมง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พัก พาหนะ

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทาแปลงเรียนรู้
๑.งบดาเนินการ
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
23,800
17,600
8,000
9,600
6,200
3,400
1,400
1,400
2,266,800
826,800
826,800
688,000
688,000
150,000
120,000
48,000
175,000
15,000
30,000
5,000
10,000
5,000
100,000
30,000
138,800
10,050
30,000
18,750
80,000

คาชีแ้ จง

ค่าเดินทางวิทยากร และผูเ้ ชี่ยวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๒,๐๐๐ บาท
ค่าที่พักและผูเ้ ชี่ยวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน
ค่าอาหาร (๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๗0 บาท x ๑ วัน)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (๒๐ คน x ๒ มื้อ x 35 บาท x ๑ วัน)
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๒๐ ชุด x ๑ ครัง้ x ๗๐ บาท)

จ้างเหมาผูช้ ่วยปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี ๑ คน ๑0 เดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาผูช้ ่วยปฏิบัติงานวุฒิปวส ๑ คน ๑0 เดือน เดือนละ ๑2,๐๐๐ บาท
ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ 10 วัน x ๑0 เดือน x 2 คน วันละ ๒๔๐ บาท
ค่าจ้างเหมาเตรียมดินปลูกด้วยระบบ Land Lavelling ไร่ละ 3,500 บาท x 5 ไร่ x 10 แปลง
ค่าจ้างเหมาเตรียมดินแปลงปลูกข้าวด้วยรถไถ ไร่ละ 300บ .x 5ไร่ x 10แปลง
ค่าจ้างเหมาปลูกข้าวด้วยรถปลูกข้าวอัจฉริยะ 600บาทx5ไร่x10แปลง
ค่าจ้างเหมาพ่นนาคุมหญ้าหลังปลูกข้าว 7-14 วันด้วยโดรนพ่นสารเคมี 100บาท x 5ไร่ x 10แปลง
ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินด้วยโดรนใส่ปุ๋ย โดยแบ่งใส่ปุ๋ย ทางดิน2ครัง้ หลังปลูกข้าว 20 วัน และก่อน
ระยะข้าวตัง้ ท้อง ไร่ละ 200 บาท x 5 ไร่ x 10 แปลง
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลง รวมทั้งวัชพืชในนาข้าว 100บาท x 5ไร่ x10แปลง
ค่าจ้างเหมาสารวจสุขภาพข้าวด้วยโดรนติดตัง้ กล้องมัลติสเปกตรัม 10 แปลงๆละ 1๐,๐๐๐ บาท (บิน๔ครัง้ )
ค่าจ้างเหมาเกีย่ วข้าวที่ระยะพลับพลึงด้วยรถเกีย่ วข้าว ไร่ละ ๖๐๐ บาท x ๕ ไร่ x 10 แปลง
ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา
เดือนละ 3,000 บาท x 10 เดือน
เมล็ดพันธุ์ กิโลกรัมละ 25 บาทx ๑5 กิโลกรัม x ๕ ไร่ x 10 แปลง
ค่าปุ๋ยเคมีกระสอบละ 8๐๐ บาท (๑ไร่ ใส่ ๒ รอบ) 8๐๐ บาทx ๒ รอบx ๕ ไร่x 10 แปลง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๒. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
1,440,000
100,000 จัดการน้าในแปลงนาด้วยเครือ่ งวัดระดับน้าอัจฉริยะ (Water Laveling) ในแปลงนา ๑ เครือ่ ง ต่อ ๑ แปลง
ตัวละ ๑0,๐๐๐ บาท x10 ตัว x 10 แปลง
500,000 ติดตัง้ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศในแปลงนา ๑ เครือ่ ง ต่อ ๑ แปลง (Weather Station) ต่อ ๑ แปลง ตัวละ
50,๐๐๐ บาท 10 ตัว (10แปลง)

กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

280,000
380,000
180,000
133,500
133,500
133,500
24,000
24,000
109,500
32,000
24,000
8,000
77,500
42,500
17,500
17,500
48,800

โดรนพ่นสาร 1 ตัว รุน่ DJI T20
โดรนพ่นปุ๋ย 1 ตัว รุน่ DJI T30
โดรนถ่ายภาพ Multispectrum 1 ตัว รุน่ Phantom
อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในแต่ละขั้นตอนทั้ง 5
อาเภอ อาเภอละ 50 ราย รวมเกษตรกร 250 ราย

ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ๒ ชั่วโมง (ชั่วโมงละ ๖๐๐บาท) ๕ วัน

ค่าที่พักและผูเ้ ชี่ยวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๕ คืน
ค่าเดินทางวิทยากร และผูเ้ ชี่ยวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๒,๐๐๐ บาท
ค่าอาหาร (๕๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๗๐ บาท ( ๕ วัน)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท x ๕ วัน)
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๕๐ ชุด x ๑ ครัง้ x 70 บาท) ๕ วัน
ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ของจังหวัดเชียงใหม่ จานวนเกษตรกร 100 ราย

48,800
48,800
12,800
4,800 ๔ คน x 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 600บาท) ๑ วัน
8,000 ค่าเดินทางวิทยากร และผูเ้ ชี่ยวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๒,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
36,000
17,000
7,000
7,000
5,000
40,000
40,000
20,000
20,000

คาชีแ้ จง

ค่าอาหาร (๑๐๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๗๐ บาท ( 1 วัน)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (๑๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท (๑ วัน)
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๑๐๐ ชุด x ๑ ครัง้ x ๗๐ บาท)
ค่าสถานที่ฝึกอบรม ๑ วัน

ค่ากระดาษ หมึกปริน้ ปริน้ เตอร์ ไวนิล หมึกเขียน
เดือนละ 2,๐๐๐ บาท x 10 เดือน

ลำดับควำมสำคัญ 31
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภำยใต้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
1,694,200 บาท
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ
ฯลฯ)
1,417,100 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
การถ่ายทอดความรู้/ เทคโนโลยีเ พื่ อสนั บสนุน การปลู ก พืช ภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
277,100 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิ จัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 31

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)
วงเงิน 1,417,100 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
วงเงิน 277,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน
ผู้รับผิดชอบ : นายนิทัศน์ ปัญโญ
ตาแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ติดต่อ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-324015
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการ
ทาการเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร
(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีเป้าหมาย
เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนเป้ าหมายการพลิ กโฉมประเทศสู่การเป็น เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สั งคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน
ไปสู่การปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็น
ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
หรือ สวพส. ได้ดาเนินการขยายผลสาเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,530 หมู่บ้าน
ใน 18 จังหวัด ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ภายใต้การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โดยมีพื้นที่ดาเนินงานในจังหวั ดเชียงใหม่ จานวน 11 แห่ง (ป่ากล้วย แม่มะลอ ผาแตก ป่าแป๋ ดอยปุย ปางมะโอ
ปางแดงใน ห้วยเป้า ปางหินฝน โหล่งขอด สบโขง) ครอบคลุม 71 กลุ่มบ้าน 11,325 ครัวเรือน ประชากร 41,740 คน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งเสริมการทาเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งสิ้น
79 ล้านบาท รวมทั้งได้สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ด้วยการผลิตพืช
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ทาให้เกษตรกรในพื้นที่โ ครงการพัฒ นา

๒
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 11 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 639 ราย พื้นที่ 3,991.51 ไร่
สามารถจาหน่ายผลิตผลคิดเป็น มูล ค่า 78.34 ล้านบาท และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 33 ราย
80 โรงเรือน สามารถจาหน่ายผลิตผลผักอินทรีย์คิดเป็นมูลค่า 675,624 บาท
พื้น ที่สู งยั งคงมีปั ญหาส าคัญ คือ ประชาชนมีความยากจนมาก โดยมีครัว เรือนที่มีรายได้ต่ากว่า เส้ น
ความยากจนสูงถึงร้อยละ 23 ส่วนใหญ่จึงทาการเกษตรที่ผิดวิธี และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดปัญหา
สาคัญ คือ การบุกรุกป่า การเผาและหมอกควัน และการปนเปื้อนสารเคมีในดินและน้า นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีปัจจัย
ใหม่ๆ ที่มาสร้ างผลกระทบต่อ พื้น ที่สู งและความเป็น อยู่ ของประชาชน โดยเฉพาะการเปลี่ ยนแปลงสภาวะทาง
เศรษฐกิจและการค้าของโลก ที่ผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะ
การแข่งขันทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตร ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและการให้ความสาคัญด้านคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค
ดังนั้น จึงยังมีความจาเป็นที่จะต้องขยายการดาเนินงานส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน อย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็ น อยู่ ของประชาชน ควบคู่กับ การแก้ไขปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้า ปัญหา
ผลกระทบจากสารเคมี และมลภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ
ความเร่งด่วน : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงทาการเกษตร โดยใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม (เช่น การเผา การใช้สารเคมีเกษตร ฯลฯ) ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยรวมของประเทศ
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนให้มีมั่นคงบนฐานความรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการด้านการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ :
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง 10 แห่ ง (ป่ า กล้ ว ย แม่ ม ะลอ ผาแตก ป่ า แป๋ ดอยปุ ย
ปางมะโอ ปางแดงใน ห้ ว ยเป้ า ปางหิ น ฝน โหล่ ง ขอด สบโขง) ในเขตอ าเภอจอมทอง แม่ แ จ่ ม แม่ แ ตง
เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว พร้าว และอมก๋อย
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 11 แห่ง
(ป่ากล้วย แม่มะลอ ผาแตก ป่าแป๋ดอยปุย ปางมะโอ ปางแดงใน ห้วยเป้า ปางหินฝน
โหล่งขอด สบโขง)
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๓
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ผลิตผลของเกษตรกรอย่างน้อย 700 ราย ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์)
(๔.๒) ผลผลิต เกษตรกรอย่างน้อย 700 ราย ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
(๔.๓) ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
(๑) ชุมชนบนพื้นที่สูงมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ ด้วยระบบการเกษตรปลอดภัย
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง มี ต ลาดรองรั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
(๒) ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(๓) เกษตรกรทาการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล
และคุ้มค่า
(๔) ชุมชนและเกษตรกรเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาการเกษตรจากเกษตรแบบดังเดิมสู่การ
ทาเกษตรแบบประณีต ส่งผลใช้พื้นที่ทาการเกษตรลดลง ลดการใช้สารเคมี ลดการเผา ลดปัญหา
หมอกควัน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืช
ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานอาหาร
✓
✓
✓
ปลอดภั ย เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
(พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)
2. การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการปลูกพืชภายใต้มาตรฐาน
✓
✓
✓
อาหารปลอดภัย
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,694,200 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
สามารถขยายผลสาเร็จไปยังพื้นที่สูงอื่นทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ได้
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยบนพืน้ ทีส่ ูงในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชทีม่ ีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)
๑.1 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1.2 ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

1,694,200
1,417,100
287,000
178,000
48,000
20,000
80,000
30,000
109,000
55,000
54,000
1,130,100
1,130,100

ค่าเบี้ยเลี้ยง นักวิชาการ อัตรา 240 บาท x 2 คน x 10 วัน x 10 เดือน = 48,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. อัตรา 200 บาท x 1 คน x 10 วัน x 10 เดือน = 20,000 บาท
ค่าเช่าที่พัก นักวิชาการ อัตรา 800 บาท x 2 คน x 5 วัน x 10 เดือน = 80,000 บาท
ค่าเช่าที่พัก พขร. อัตรา 600 บาท x 1 คน x 5 วัน x 12 เดือน = 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 11 พืน้ ที่ x 5,000 = 55,000 บาท
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ อัตรา 1,800 บาท x 3 ครั้ง x 12 เดือน = 54,000 บาท
ค่าพลาสติกคลุมโรงเรือน ขนาดกว้าง 4 เมตร 100 ไมครอน UV5% 110 ม้วน x 3,500 บาท = 385,000 บาท
ค่าสายรัดโรงเรือน 110 ม้วน x 850 บาท = 93,500 บาท
มุ้งตาข่าย ขนาด 20 ตา/ตารางนิ้ว กว้าง 3 เมตร 55 ม้วน x 5,000 บาท = 275,000 บาท
ปะกับ (คลิปล็อค) ขนาด 6 หุน 11,000 ตัว x 5 บาท = 55,000 บาท
ถาดหลุม ขนาด 104 หลุม 12 กล่อง x 2,500 บาท = 30,000 บาท
วัสดุเพาะกล้า 220 กระสอบ x 300 บาท = 66,000 บาท
ค่าเมล็ดพันธุ์ 5 ครั้ง x 35,120 บาท = 175,600 บาท
ค่าชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืช 5 ครั้ง x 10,000 บาท = 50,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการปลูกพืชภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
2.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (11 พืน้ ที่)

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
277,100
39,600
39,600
237,500
87,500
52,500
35000
150,000

คาชีแ้ จง

ค่าตอบแทนวิทยากร อัตรา 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 11 พืน้ ที่ = 39,600 บาท

ค่าอาหาร 1 มื้อ x อัตรา 75 บาท x 700 คน x 1 ครั้ง = 52,500 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x อัตรา 25 บาท x 700 คน x 1 ครั้ง = 35,000 บาท
ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดิน/น้า/พืช/ปัจจัยการผลิต 50 ตัวอย่าง x 3,000 บาท = 150,000 บาท

ลำดับควำมสำคัญ 26
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรยกระดับกำรผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
1,139,200 บาท
ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
1,139,200 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 26

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมหลัก ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
วงเงิน 1,139,200 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์
ตาแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 122 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 2514
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สาคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย
มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐาน เศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรกรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงวางแผนพั ฒ นาและทรงเสนอแนะให้ รั ฐ บาลร่ ว มด าเนิ น การตามแนว
พระราชดาริ โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านการพัฒนาแหล่ งน้ า ด้านการคมนาคมสื่ อสาร ด้านสวัสดิการสั งคม และด้านอื่นๆ โครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ในพื้น ที่จั งหวัดเชียงใหม่มีจานวนทั้งสิ้ นโครงการ 624 โครงการ ครอบคลุ มพื้ น ที่
ดาเนินการ 25 อาเภอ ซึ่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการจานวน 8 โครงการ
ในพื้นที่ 15 อาเภอ โดยลักษณะการดาเนินงานเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสั ตว์แก่

๒
เกษตรกร ครู นักเรียน และชุมชน ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้คาแนะนาทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์
การป้องกันโรคสัตว์ และการขยายพันธุ์สั ตว์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง และ
สามารถถ่ า ยทอดสู่ ผู้ อื่ น และชุ ม ชนได้ โ ครงการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ธุ ร กั น ดาร ตามพระราชด าริ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ นหนึ่ ง ในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสาคัญ ที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ แต่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากัดจากกรมปศุสัตว์ ในการนี้เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐาน
ครอบคลุม ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ความเร่งด่วน : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในดาเนินการด้านการ
ขยายผลการเลี้ยงสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชนเพียง 39 แห่ง จาก 177 แห่ง หากได้รับงบประมาณเพียงพอจะทาให้
สามารถสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสู่ครอบครัวของนักเรียน และสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง จะทาให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
โปรตีนรับประทานครบ 3 มื้อ หรือสามารถนาไปจาหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลสู่ชุมชนด้วย
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ขยายการพั ฒ นางานด้ า นปศุ สั ต ว์ ข องโรงเรี ย นสู่ ค รั ว เรื อ นผู้ ป กครองนั ก เรี ย น และชุ ม ชน
สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนได้
2. เพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ให้บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการบริโภค สู่ชุมชนรอบโรงเรียน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อ าเภออมก๋ อ ย อ าเภอแม่ แ จ่ ม อ าเภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา อ าเภอแม่ อ าย อ าเภอฝาง อ าเภอเชี ย งดาว
อาเภอเวียงแหง อาเภอพร้าว และอาเภอแม่แตง
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โรงเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ผู้ปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับการอบรมถ่ายทอความรู้ในการ
เลี้ยงสัตว์ จานวน 240 ราย
2. จัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ จานวน 240 แห่ง

๓

(๔.๒) ผลผลิต
1. เด็กนักเรียนโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
รับประทานครบ 3 มื้อ
2. สามารถนาผลผลิตปศุสัตว์ไปจาหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
(๔.๓) ผลลัพธ์ เด็กและเยาชนในถิ่นธุรกันดารมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เติบโตตามเกณฑ์
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก : ชุมชนรอบข้างนาแนวทางไปปฏิบัติสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
งบประมาณ 1,139,200 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค.- มี.ค. 66 เม.ย.- มิ.ย. 66

ก.ค.- ก.ย. 66

✓

✓

✓

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,139,200 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรื อเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
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(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ครุภัณฑ์ที่ได้รับโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ต่อไป สานักงานปศุสัตว์อาเภอจะเป็นผู้ติดตาม ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมหลักยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.2 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) วัสดุเวชภัณฑ์
(3) วัสดุการเกษตร

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๑.1) ครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องหัน่ ต้นกล้วยแบบใช้น้ามัน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

1,139,200
1,139,200
1,039,200
1,039,200
152,400
90,000
62,400
24,000
14,400
24,000
886,800
135,600
60,000
691,200

จานวน 25 คนๆ ละ 15 วันๆ ละ 240 บาท = 90,000 บาท
อบรมเกษตรกร 240 ราย
ค่าอาหารกลางวัน 240 คนๆ 1 มื้อๆละ100 บาท = 24,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 240 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท = 14,400 บาท
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 240 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท = 24,000 บาท
จานวน 13 หน่วย เหมาจ่าย = 135,600 บาท
น้ายาฆ่าเชื้อกลูตารอลดีไฮด์ จานวน 240 ขวดๆ ละ 250 บาท = 60,000 บาท
ไก่ไข่สาว เกษตรกร 240 รายๆ ละ 4 ตัวๆ ละ 200 บาท = 192,000 บาท
อาหารสาหรับไก่ไข่ เกษตรกร 240 รายๆ ละ 60 กก.ๆ ละ 18 บาท = 259,200 บาท
ตาข่ายไนล่อน 240 ม้วนๆ ละ 800 บาท = 192,000 บาท
รองเท้าบู๊ท 240 คู่ๆ ละ 200 บาท = 48,000 บาท

100,000
100,000
100,000
100,000
เครื่องหัน่ ต้นกล้วยแบบใช้น้ามันจานวน 5 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท = 100,000 บาท

ลำดับควำมสำคัญ 33
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรยกระดั บ กระบวนกำรผลิ ต /แปรรู ป ของกลุ่ ม วิ ส ำหกิ จ
ชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอำชีพเพิ่มมูลค่ำ สร้ำงรำยได้หมุนเวียน
โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงำน
3,630,000 บาท
สนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบสู บ น้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
1,830,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
1,800,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 33
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับกระบวนการผลิต/แปรรูป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ
เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
กิจ กรรมหลัก ที่ 1 สนั บ สนุ น การใช้ร ะบบสู บน้าพลั งงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลั งงานให้ แก่
เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
วงเงิน 1,830,000 บาท
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ระบบอบแห้ ง พลั งงานแสงอาทิต ย์ เพื่อช่ว ยในการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
วงเงิน 1,800,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ : ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
หน่วยดาเนินการ : ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายช้านาญ กายประสิทธิ์
ตาแหน่ง : พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053112034
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
นโยบายรั ฐ บาล พล.อ. ประยุ ทธ์ จันทร์โ อชามีนโยบายประชารัฐลดความเหลื่อ มล้ ารายได้ ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยมีเป้าหมายส่วนหนึ่ง คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสังคม
ระบบเศรษฐกิจและการปกครองจากระดับเล็กสามารถขยายไปสู่ระดับใหญ่พลังงานเป็นกลยุทธปัจจัยหนึ่ง ซึ่งช่วย
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อหนุนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
รวมทังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น้ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพืนฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิ ทัล และการปรั บ สภาพแวดล้ อมให้ เ อื อต่ อ การพั ฒ นาอุตสาหกรรมและบริ ก ารอนาคต และ
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพืนฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ ดี
รวมถึงการเพิ่มขึนของคนชันกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) ประเด็น การเกษตร เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขันสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่สอดคล้ องกับ
ความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตลอดจนให้ความส้าคัญกับ

๒
ตราสินค้าและปกป้ องสิ ทธิในทรั พย์สิ นทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุ กต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทังสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้า
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อ้าเภอ พืนที่รวม 12,566,911 ไร่
จ้านวน 811,400 ครัวเรือน ครัวเรือนภาคการเกษตร 177,635 ครัวเรือน พืนที่ท้าการเกษตร 2,032,556 ไร่
ในการเพาะปลูกมีการใช้น้าในปริมาณมาก โดยต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งเป็นการใช้น้ามันเชือเพลิงและไฟฟ้า ท้าให้การ
ใช้เทคโนโลยีพลั งงานแสงอาทิตย์ เป็น ทางเลือกของเกษตรกรในการลดต้นทุนได้ โดยการมีระบบสู บน้าพลั งงาน
แสงอาทิตย์ สามารถคิดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประมาณ 390,000 หน่วยต่ อปี*(จากผลการประเมินเบืองต้น) หรือ
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 1,560,000 บาทต่อปี (คิดค่าไฟหน่วยละ 4 บาท) ซึ่งการด้าเนินงานในโครงการนี
จะเป็นโครงการน้าร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพืนที่ได้อย่างกว้างขวางต่อไป

*รูป ผลการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เบื้องต้น)
ความเร่งด่วน : ค่อนข้างเร่งด่วนมาก เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid 2019) ส่งผลกระทบทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ จ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม
โดยเฉพาะเครื่ องมือ และความรู้ ทังนี การลดต้นทุนด้านพลั งงานจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาส และ
เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ท้าให้ฟื้นตัว และหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับชาติได้

๓
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นน้า หรือเพิ่มก้าลังการผลิตให้กับผลิ ตภัณฑ์
ทางการเกษตร
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมพลั ง งาน ในการยกระดั บ เกษตรแปรรู ป ผลิ ต ผล
ทางการเกษตร
3.เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ลดระยะเวลาในการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร
โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
4. เพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มก้าลังการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
5. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ในการยกระดับ
เกษตรแปรรูป
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ :
1.ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2.ต.สันต้นดู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3.ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4.ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
5.ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
6.ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
7.ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
8.ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
9.ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
10.ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
11.ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
12.ต.แม่ปูคา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
13.ต.ขีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
14.ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม

๔

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม
2. เพิ่มก้าลังการผลิตหรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ/หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30
3. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม
4. ลดระยะเวลาในการแปรรูปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และเพิ่มก้าลังการผลิตหรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
(๔.๒) ผลผลิต
1. ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาด 350 วัตต์, 700 วัตต์, และ 3,000 วัตต์) ไม่น้อยกว่า 20 ระบบ
2. เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (2x2 เมตร, 3x4 เมตร, 6x8.2 เมตร และ 8x12.4 เมตร)
ไม่น้อยกว่า 20 ระบบ
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ลดต้นทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ/หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. เป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ในการลดต้นทุกการผลิต
ยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตร สร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม
3. ลดระยะเวลาในการแปรรู ปได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกั บการตากแห้ งแบบธรรมชาติ
ลดต้นทุนหรือเพิ่มก้าลังการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
4. ผลิตภัณฑ์สะอาด ได้คุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่สินค้า
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
5. เป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ในการยกระดับผลิตภัณฑ์
การเกษตร
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับฐานเศรษฐกิจ สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มี.ค. 66

1. สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั ง งานให้ แ ก่
เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

















๕

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 3,630,000 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา - ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ย มการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนที่ด้ าเนิน การแล้ ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนที่ด้าเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) กระทรวงพลังงาน
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทังหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ
 มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา

๖

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
1. จัดท้าข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มผู้ใช้ อปท. เจ้าของพืนที่ และจังหวัดเชียงใหม่โดยพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ทังนี รายละเอียดในการรับสมัคร กลุ่มผู้ใช้ต้องร่วมกับ อปท. เจ้าของพืนที่ ในการจัดตังคณะกรรมการบริหารการใช้
งานและบ้ ารุ งรักษาระบบ โดยมีบุ คลากรรับผิดชอบ และแหล่ งที่มาในการเก็บเงินส้ าหรับดูแลบ้ารุงรักษาระบบ
หลังจากรับมอบแล้ว โดย อปท. จะต้องเป็นผู้รับมอบระบบ
2. จั ง หวั ด จั ด ท้ า รายการสิ น ทรั พ ย์ ที่ จ ะท้ า การโอนให้ กั บ อปท. พร้ อ มทั งเสนอรายการ สิ น ทรั พ ย์ นั นให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เห็นชอบการโอนทรัพย์ให้แก่ อปท.
3. จั งหวัดเชีย งใหม่โ ดยส้ า นั กงานพลั ง งานจั งหวัด เชีย งใหม่ ติดตามการใช้ ง าน การดูแลบ้ารุง รัก ษาของ
คณะกรรมการฯ และ อปท.
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการยกระดับกระบวนการผลิต /แปรรูป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร/
กลุ่มอาชีพ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) ค่าวัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

3,630,000
1,830,000
380,000
380,000
63,600
48,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคเอกชน 1 คน) จานวน 2 ชั่วโมง x 20 แห่ง x 1,200 บาท
12,000 อบรมใช้งาน (ภาครัฐ 1 คน) จานวน 1 ชั่วโมง x 20 แห่ง x 600 บาท
3,600 สัมมนาชี้แจงเงื่อนไข สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (ภาคเอกชน 1 คน) จานวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
297,300
150,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ก่อน-หลัง ดาเนินโครงการ จานวน 1 คน x จานวน 10 เดือน x 15,000 บาท
137,300
28,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 20 คน x 20 แห่ง x 2 มื้อ x 35 บาท
48,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน x 20 แห่ง x 1 มื้อ x 120 บาท
20,000 ค่าจัดทาเอกสารเทคโนโลยีพลังงาน 400 ชุด x 50 บาท
1,300 ค่าจัดทาป้ายกิจกรรม 2 ป้าย x 650 บาท
10,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สัมมนา) จานวน 50 คน x 4 มื้อ x 50 บาท
30,000 ค่าอาหารกลางวัน (สัมมนา) จานวน 50 คน x 2 มื้อ x 300 บาท
10,000 เฉลี่ย 20 แห่ง
19,100
9,100 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
10,000 ค่าวัสดุสานักงานในการดาเนินงานโครงการ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) ค่าวัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
1,450,000
1,450,000
250,000 ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์ จานวน 10 ระบบ x 25,000 บาท
400,000 ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 700 วัตต์ จานวน 8 ระบบ x 50,000 บาท
800,000 ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3000 วัตต์ จานวน 2 ระบบ x 400,000 บาท
1,800,000
375,190
375,190
63,600
12,000 อบรมใช้งาน (ภาครัฐ 1 คน) จานวน 1 ชั่วโมง x 20 แห่ง x 600 บาท
48,000 อบรมใช้งาน (ภาคเอกชน 1 คน) จานวน 2 ชั่วโมง x 20 แห่ง x 1,200 บาท
3,600 สัมมนาชี้แจงเงื่อนไข สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (ภาคเอกชน 1 คน) จานวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
297,300
150,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ก่อน-หลัง ดาเนินโครงการ จานวน 1 คน x จานวน 10 เดือน x 15,000 บาท
137,300
28,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (อบรมใช้งาน) จานวน 20 คน x 20 แห่ง x 2 มื้อ x 35 บาท
48,000 ค่าอาหารกลางวัน (อบรมใช้งาน) จานวน 20 คน x 20 แห่ง x 1 มื้อ x 120 บาท
20,000 ค่าจัดทาเอกสารเทคโนโลยีพลังงาน 400 ชุด x 50 บาท
1,300 ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 ป้าย x 650 บาท
10,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สัมมนา) จานวน 50 คน x 4 มื้อ x 50 บาท
30,000 ค่าอาหารกลางวัน (สัมมนา) จานวน 50 คน x 2 มื้อ x 300 บาท
10,000 เฉลี่ย 20 แห่ง
14,290
7,590 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
6,700 ค่าวัสดุสานักงานในการดาเนินงานโครงการ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
1,424,810
328,000
328,000
1,096,810
260,000
333,810
503,000

คาชี้แจง

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จานวน 16 ตู้ x 20,500 บาท
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร x 2 ระบบ x 130,000 บาท
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6x8.2 เมตร x 1 ระบบ x 333,810 บาท
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8x12.4 เมตร x 1 ระบบ x 503,000 บาท
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรขับเคลื่อนภำคกำรเกษตรด้วยองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม
ภำยใต้แนวคิด BCG Model
931,900 บาท
รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศ
แบบครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่
198,800 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG
Model (แบบ New normal)
334,000 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
พั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ส าหรั บ การผลิ ต และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ สิ นค้า
เกษตร
399,100 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model
กิจกรรมหลักที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจรภายใต้ AIC
จ.เชียงใหม่
วงเงิน 198,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG Model (แบบ New normal)
วงเงิน 334,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สาหรับการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร วงเงิน 399,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายนิทัศน์ ปัญโญ ตาแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ติดต่อ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-324015
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ดรุณี นาพรม
ตาแหน่ง : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053 94 4009
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สาคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย
มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรกรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

๒

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ประเทศไทยให้ ค วามส าคั ญ กั บ โมเดลเศรษฐกิ จ BCG หรือ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) และมีมติให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะพา
ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดเชียงใหม่
เป็ น จั งหวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาที่ โ ดดเด่ น ในหลายด้ า น เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น
การท่องเที่ยว การคมนาคมและการศึกษาของภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีภูมิทัศน์ อันงดงาม มีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทาให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญระดับโลก จากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น จึงกาหนด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ใหม่ (BCG Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และ 3) สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป
และอาหาร มีมูล ค่าเพิ่มขึ้น โดยแนวทางการส่ งเสริมและพั ฒ นาจะเน้นให้ ความส าคัญ กับ สิ นค้าเกษตรปลอดภั ย
เป็ น หลั ก และประเด็น การพั ฒ นาประเทศด้านอื่น ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สั งคม โครงสร้างพื้ นฐานต่าง ๆ รวมทั้ ง
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศู น ย์ เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (Agritech and Innovation Center หรือ AIC
จ.เชียงใหม่) ดาเนินการขับ เคลื่อนโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีที่ตั้ง ณ สานักงานศูนย์วิจัย
การเกษตรแม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อเป็ น แหล่ งเรียนรู้ บริการ แหล่ งอบรมบ่ม เพาะเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ และเชื่ อ มโยงความร่ ว มมื อ ด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางด้ า นการเกษตรจากภาครั ฐ ภาควิ ช าการ
ภาคเอกชน และเกษตรกร ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม่ ยังได้รั บการคัดเลื อกเป็น ศูนย์ความเป็น เลิ ศ (Center of
Excellence) แบบครบวงจร จานวน 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ความเป็นเลิศข้าวพื้นเมืองล้านนา
2. ศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไท 3. ศูนย์ความเป็นเลิศหอมและกระเทียม 4. ศูนย์ความเป็นเลิศ
โคนมและโคเนื้อ 5. ศูนย์ความเป็นเลิศไม้ดอกไม้ประดับ และ 6. ศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสาหกรรม
ความเร่งด่วน :
ในปี ง บประมาณ 2566 ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในฐานะฝ่ า ยเลขาของ
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความเชื่อมโยงของการทางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และสถาบัน การศึกษา จึงได้หารือและร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒ นาโครงการ เรื่อง
“โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model” เพื่อเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ นวัตกรรม ทางด้านงานวิจั ย และบริการวิช าการภายใต้ศูน ย์ความเป็น เลิ ศ (Center of Excellence)
แบบครงวงจร รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิด BCG Model

๓

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบ
วงจร
2. สร้ างเครื อ ข่ายความร่ ว มมื อ ทางวิช าการระหว่างเกษตรกรกลุ่ ม เป้ าหมายและหน่ ว ยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : อาเภอแม่ริม อาเภอแม่แตง อาเภอฝาง อาเภอสันป่าตอง อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอสันกาแพง
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
1. กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จานวน 30 ราย
2. เกษตรกร เข้าร่วมจานวน 10 ราย
3. ผู้ประกอบการ จานวน 10 ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการเกษตร ประชาชนทั่วไป
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร
และนวัตกรรมทางการเกษตรภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบวงจร
2. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ างเกษตรกร กลุ่ ม สหกรณ์ และหน่ ว ยงานต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิด BCG Model
(๔.๒) ผลผลิต
1. ได้องค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model จานวน 6 องค์ความรู้
2. เกษตรกร, Smart farmer, Young Smart farmer ได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตร
3. มีศูนย์การเรียนรู้ / ศูนย์บ่มเพาะ สาหรับการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบวงจร ภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เกษตรกร, Smart farmer, Young Smart farmer ได้ รั บ การพั ฒ นาและสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบวงจรได้
3. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้บริการศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บ่มเพาะ
ในการจัดอบรม หรือศึกษาดูงาน

๔

(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิ งบวก : เกษตรกร, Smart farmer, Young Smart farmerน าแนวทางไปปฏิ บั ติ ส ร้างรายได้ ให้ แ ก่
ครอบครัว
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
กิจกรรมหลัก
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค.- มี.ค.66 เม.ย.- มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย.66


1 รวบรวมองค์ ค วามรู้ และจั ด ท าสื่ อ
ประชาสั ม พัน ธ์ศูน ย์ ความเป็ น เลิ ศแบบ
ครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่



2 จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ และ
นวัต กรรมภายใต้ แนวคิ ด BCG Model
(แบบ New normal)



3 พัฒ นาศูน ย์ การเรี ย นรู้ส าหรั บ การผลิ ต
และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 931,900 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ย มการ หมายถึ ง ได้ ศึ กษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ น ที่ ดาเนิ น การแล้ ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรื อเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

๕

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model
กิจกรรมหลักที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบ
วงจรภายใต้ AIC จังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม แบบ New normal ภายใต้
แนวคิด BCG Model
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน
(3) ค่าตอบแทนผูท้ รงจัดทาเอกสารถ่ายทอดองค์ความรู้
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี 2566

คาชีแ้ จง

931,900
198,800
198,800
198,800
86,400
86,400
108,000
36,000
60,000
12,000
4,400
4,400
334,000
334,000
334,000
189,600
43,200
86,400
60,000
141,600
141,600
108,000
21,600
12,000
2,800
2,800

ค่าตอบแทนวิทยากร คนละ 1200 บาท X 12 คน X 6 ศูนย์
ค่าจ้างเหมาผูเ้ จ้าหน้าที่ผปู้ ระสานงานเดือนละ 9000 บาท X 1 คน X 4 เดือน
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทาวิดิโอ สือ่ ละ 10000 X 6 ศูนย์
จัดทาคูม่ ือสือ่ ประชาสัมพันธ์ สือ่ ละ 2000 X 6 ศูนย์
ค่าวัสดุสานักงานสาหรับ 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็นต้น

ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ คนละ 600 บาท X 12 คน X 3 ชั่วโมง X 2 ครัง้
ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน คนละ 1200 บาท X 12 คน X 3 ชั่วโมง X 2 ครัง้
ค่าตอบแทนผูท้ รงจัดทาเอกสาร คนละ 5000 บาท X 6 คน X 2 ครัง้

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผปู้ ระสานงาน จัดทาและบารุงรักษาสือ่ ออนไลน์ เช่น Line, Facebook เดือนละ 9000 บาท X 1 คน X 12 เดือน
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 180 บาท X 6 ศูนย์ X 10 คน X 2 ครัง้
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1000 บาท X 12 เดือน
ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็นต้น

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สาหรับการผลิตและเพิม่ มูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าเบี้ยประชุมเกษตรกรรุน่ ใหม่
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี 2566
399,100
399,100
399,100
369,000
45,000
108,000
216,000
24,850
14,100
9,600
4,500
10,000
750
5,250
5,250

คาชีแ้ จง

ค่าเบี้ยประชุมสาหรับเกษตรรุน่ ใหม่ คนละ 150 บาท X 30 คน X 10 ครัง้
ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ คนละ 600 บาท X 3 คน X 6 ชั่วโมง X 10 ครัง้
ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน คนละ 1200 บาท X 3 คน X 6 ชั่วโมง X 10 ครัง้

ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ คนละ 40 บาท X 40 คน X 6 มื้อ
ค่าเอกสารประกอบการอบรมชุดละ 50 บาท X 30 คน X 3 ครัง้
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสือ่ ละ 5000 X ปีละ 2 หลักสูตร
ค่าน้ามันระยะทาง 62.5 X กิโลละ 4 บาท X 3 ครัง้
ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็นต้น

ลำดับควำมสำคัญ 20
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรพั ฒ นำผลิ ต ผลทำงเกษตร สู่ อุ ต สำหกรรมอำหำร
(Northern Thailand food valley – farm to table project)
6,000,000 บาท
จั ด ท า และน าเสนอแผนการด าเนิ น งานภาพรวมของกิ จ กรรม
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
27,550 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
175,720 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลั งการเก็ บ
เกี่ยวและ การตลาด การขาย รวมถึงการกาหนดราคาสินค้า เพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จานวนไม่น้อยกว่า
30 ราย
313,450 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ดาเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในระดับ Pilot
Scale เพื่ อ ทดสอบตลาด จ านวน 30 กิ จ การ และด าเนิ น การ
ตรวจสอบกากับผลการผลิตสินค้า ทั้งจานวน และคุณภาพให้เป็นไป
ตาม ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผลการประเมินสินค้า
OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale
4,564,980 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ดาเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากการผลิตแบบ
OEM และกิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
873,300 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
การติ ด ตามและประเมิ น ผลกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาผลิ ต ผลทาง
เกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley –
farm to table project)
45,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 20

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley –
farm to table project)
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทำ และนำเสนอแผนกำรดำเนินงำนภำพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์
โครงสร้ ำงกำรบริ ห ำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิดในกำรดำเนินงำน และเกณฑ์กำรคัดเลื อ ก
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
วงเงิน 27,550 บำท
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชำสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปเข้ำร่วมกิจกรรม
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ที่เหมำะสม
วงเงิน 175,720 บำท
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยวและ กำรตลำด กำรขำย
รวมถึงกำรกำหนดรำคำสินค้ำ เพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้และศักยภำพผู้ ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 รำย
วงเงิน 313,450 บำท
กิจกรรมหลักที่ 4 ดำเนินกำรผลิตสินค้ำ OEM ตำมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในระดับ Pilot Scale เพื่อทดสอบตลำด
จำนวน 30 กิจกำร และดำเนินกำรตรวจสอบกำกับผลกำรผลิตสินค้ำ ทั้งจำนวน และคุณภำพให้
เป็นไปตำม ข้อเสนอโครงกำรของแต่ละรำย และสรุปผลกำรประเมินสินค้ำ OEM ตำมผลิตภัณฑ์
ต้นแบบในระดับ Pilot Scale
วงเงิน 4,564,980 บำท
กิจกรรมหลักที่ 5 ดำเนินกำรทดสอบตลำดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจำกกำรผลิตแบบ OEM และกิจกรรมสร้ำง
เครือข่ำยของผู้ประกอบกำร
วงเงิน 873,300 บำท
กิจกรรมหลักที่ 6 กำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรมโครงกำรพัฒนำผลิตผลทำงเกษตร สู่อุตสำหกรรมอำหำร
(Northern Thailand food valley – farm to table project) วงเงิน 45,000 บำท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 กำรเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่ำ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคตภำยใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงำนที่ 2 กำรส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model
หน่วยดาเนินการ : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นำยบุญอุ้ม วงค์บุตร
ตาแหน่ง : อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112316
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศำสตร์ชำติ: ยุ ทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกรอบยุทธศำสตร์กำรจัด กำร
ด้ำนอำหำรของประเทศไทย : คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 : สร้ำงเศรษฐกิจฐำนมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จำกเศรษฐกิจฐำนทรัพยำกรสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมและควำมรู้
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำจั ง หวัด เชีย งใหม่ : กำรพั ฒ นำเกษตรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ เกษตรแปรรู ป มู ล ค่ ำ สู ง และ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคตภำยใต้ BCG Model

๒
นโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้อง :กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
และพัฒนำและนวัตกรรมนโยบำย ประเทศไทย 4.0, Food Innopolis และ Thailand Food Valley,กำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรม
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) (สรุปย่อ) ประเด็นควำมสำคัญยุทธศำสตร์
(1) ด้ำนควำมมั่น คง (2) ด้ำนกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศั กยภำพคน
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม(5)กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) อุตสำหกรรมกำรแปรรูป
อำหำร ได้แก่ อำหำรและเครื่ องดื่มเสริ มสุ ขภำพ (Functional Foods) อำหำรทำงกำรแพทย์ (Medical Food)
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Food Supplement) นวัตกรรมอำหำร (Food Innovation)
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ
อุ ต สำหกรรมอำหำรและกำรเกษตรมี ค วำมส ำคั ญ อย่ำ งยิ่ง ต่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จของประเทศไทย
เนื่ องจำกอำชี พหลั ก ของประชำกรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศเป็นเกษตรกร กำรพัฒ นำอุ ตสำหกรรมให้ มี มูล ค่ ำ เพิ่ ม
ในประเทศตลอดห่ ว งโซ่ของกระบวนกำรผลิ ต นับตั้งแต่กำรเพำะปลู ก กำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูปผลผลิ ตโดยใช้
เทคโนโลยี ต่ ำ งๆ นั้ น เป็ น กำรช่ ว ยให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภำพ มี คุ ณ ค่ ำ และมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น ตำมยุ ท ธศำสตร์ ข อง
คณะรัฐมนตรี สนับสนุนกำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโต
อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิดกำรจัดทำนวัตกรรมในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและควำมมั่นคงของประเทศ
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรสอดรับกับนโยบำยที่มุ่งเน้น กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ และ
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงนวัตกรรม
จำกศักยภำพของภำคเหนือที่มีจุดแข็งเป็นแหล่งอำหำรที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศมีควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรทำให้หลำยจังหวัดในภำคเหนือ โดยเฉพำะจังหวัดเชียงใหม่กลำยเป็นแหล่งผลิตและแปรรูป
สินค้ำเกษตร สร้ำงรำยได้ต่อปีมูลค่ำมหำศำล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภำคกำรผลิต ธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรม และ
อำหำรตลอดจนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ขณะเดียวกันภำยใต้กรอบนโยบำยหลั กของรัฐ บำลที่ต้อ งกำร
นำอำหำรไทยสู่สำกล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมในผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรทั้งต้นทำง
กลำงทำง และปลำยทำง และให้ประเทศไทยมุ่งเป็นฐำนกำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัย มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและได้รับ
กำรรั บ รองมำตรฐำนคุณภำพในระดับ สำกล โดยยึดหลั กกำรพัฒ นำผู้ประกอบกำรในลั กษณะเครือข่ำยวิส ำหกิจ
นวัตกรรม (Innovation Cluster) ซึ่งมีกำรเชื่อมโยงแบบโครงข่ำยระหว่ำงผู้ประกอบกำร หน่วยงำนวิจัยทั้งภำครัฐ
เอกชน สถำบันกำรศึกษำ (Public Private Partnership) ในพื้นที่ หน่วยงำนสนับสนุนเงินทุนทั้งภำครัฐและเอกชน
และผู้ประกอบกำร ในอุตสำหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี
นวัตกรรม และแรงงำนระหว่ำงกัน ทำให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่ทำให้เกิดกำรผลิต
และสร้ำงรำยได้มำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ
กำรนำเทคโนโลยีที่สำคัญและมีศักยภำพในกำรประยุกต์ใช้ เช่น กำรใช้ ozone เพื่อกำรลดสำรเคมี ,
กำรรักษำคุณภำพ/ยืดอำยุสินค้ำเกษตรโดยใช้ Pre-cooing หรือกำรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม เช่น Active Packaging
เป็นต้น จะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ในกำรบริโภคสินค้ำเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในชุมชน
ด้ำนกำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ ยวผลผลิตและและก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัยเชียงใหม่

๓
จะเห็นได้ว่ำภำคเกษตรของไทยมีบทบำทต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแง่ของกำรผลิตที่พึ่งพำ
ตนเองได้และเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำมวัตถุดิ บทำงกำรเกษตร
มีปริมำณและรำคำที่ไม่แน่นอนส่วนใหญ่มีมูลค่ำต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ใช้ในกำรผลิตและเมื่อผลิตเป็นจำนวนมำก
กลั บ ไม่ส ำมำรถจ ำหน่ ำยหรื อแปรรู ป ได้ทำให้ เกิดกำรเน่ำเสี ย นอกจำกนี้พื้นที่กำรเกษตรของไทยเริ่มลดน้ อ ยลง
เนื่องจำกถูกพัฒ นำไปเป็น ที่อยู่ อำศัยและใช้ประโยชน์อย่ำงอื่ น รวมทั้งผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพ
ภูมิอำกำศ ควำมไม่มีป ระสิ ทธิภ ำพในกำรเพำะปลู กและขำดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภำคเกษตรอุตสำหกรรมและ
สถำบันวิจัย อีกทั้ง SMEs ส่วนใหญ่ยังแปรรูปผลิตผลได้ในระดับพื้นฐำน เนื่องจำกข้อจำกัดในเรื่ององค์ควำมรู้ กำรวิจัย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำให้สินค้ำไม่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภคได้
ความเร่งด่วน :
1. ผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปจำนวนมำก มีกำรแข่งขันด้วยกำรลอกเลียนแบบและ
ตัดรำคำ เพรำะยังขำดองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีควำมสร้ำงสรรค์
2. ขำดกำรส่งเสริมด้ำนนวัตกรรมให้ธุรกิจที่ยังมีศักยภำพในกลุ่มในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนเทคนิ คในกำรแปรรูปผลผลิ ตทำงกำรเกษตรหลั งกำรเก็บเกี่ยว ด้ำนกำรตลำด
กำรขำย และกำรกำหนดรำคำสินค้ำ ให้แก่ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรในกลุ่ม สตอเบอรี่ กำแฟ ผึ้ง พืชผัก พืชสมุนไพร
และโคนม
2. เพื่อพัฒนำสินค้ำเกษตรให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น และตอบโจทย์ควำมต้องกำรของตลำด
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงกำรเดิม
 โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำร วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน ในอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปและอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ำยเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. เอสเอ็มอีผู้ ป ระกอบกำรด้ำ นอำหำรในกลุ่ ม สตอเบอรี่ กำแฟ ผึ้ ง พืช ผั ก พืช สมุนไพร และโคนม
จำนวน 30 กิจกำร ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
2. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรเฉลี่ยร้อยละ 85

๔

(๔.๒) ผลผลิต
1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ สินค้ำต้นแบบสำหรับกำรทดลองผลิตสินค้ำอำหำรและเกษตรแปรรูป
ในระดับ Pilot Scale (OEM) ไม่น้อยกว่ำ 30 กิจกำร
2. ผู้ประกอบกำรได้มีโอกำสในกำรผลิตสินค้ำต้นแบบสำหรับนำไปทดสอบตลำดจำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 กิจกำร
3. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่เกิดกำรเพิ่มประสิทธิภ ำพและผลิ ตภำพ
ในกระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 กิจกำร
2. ผู้ประกอบกำรที่มีนวัตกรรมต้นแบบได้มีโอกำสในกำรผลิตสินค้ำต้นแบบสำหรับนำไปทดสอบตลำด และ
เกิดกำรสร้ำงโอกำสที่ทำให้เกิดกำรลงทุนสำยกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้
สำมำรถรองรับระบบกำรผลิตที่ทันสมัย
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ที่ช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรและอำหำร มีรูปแบบของกำรส่งเสริมตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลำงน้ำและปลำยน้ำ
เกิดกำรเชื่อมโยงทำงธุรกิจระหว่ำงผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ รวมถึงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ กับ
ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจให้ก้ำวทันโลกในปัจจุบัน นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน มีกำรพัฒนำด้ำนบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้ำด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรที่แตกต่ำงจำกเดิม เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรตลำด
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65

1. จัดทำ และนำเสนอแผนกำรดำเนินงำนภำพรวม
ของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิด
ในกำรด ำเนิ น งำน และเกณฑ์ ก ำรคั ด เลื อ ก
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๒. ประชำสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบกำร
อุ ต สำหกรรมเกษตรแปรรู ป เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ที่เหมำะสม
3. จั ด ฝึ ก อบรมเทคนิ ค กำรแปรรู ป ผลิ ต ผลทำง
กำรเกษตรหลั ง กำรเก็ บ เกี่ ย วและ กำรตลำด
กำรขำย รวมถึงกำรกำหนดรำคำสินค้ำ เพื่อเพิ่ม
องค์ ค ว ำมรู้ แ ละศั ก ยภ ำพผู้ ป ร ะก อ บ ก ำ ร
อุ ต สำหกรรมเกษตรแปรรู ป ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3๐ รำย
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๕
กิจกรรมหลัก
4. ด ำเนิ น กำรผลิ ต สิ น ค้ ำ OEM ตำมผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต้นแบบ ในระดับ Pilot Scale เพื่อทดสอบตลำด
จ ำนวน 30 กิจ กำร และดำเนิ น กำรตรวจสอบ
กำกับผลกำรผลิตสินค้ำ ทั้งจำนวน และคุณภำพ
ให้เป็นไปตำม ข้อเสนอโครงกำรของแต่ล ะรำย
และสรุ ป ผลกำรประเมิ น สิ น ค้ ำ OEM ตำม
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale
5. ด ำเนิ น กำรทดสอบตลำดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบที่
ผลิตจำกกำรผลิ ตแบบ OEM และกิจกรรมสร้ ำง
เครือข่ำยของผู้ประกอบกำร
6. กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกิ จ กรรมโครงกำร
พัฒนำผลิตผลทำงเกษตร สู่อุตสำหกรรมอำหำร
(Northern Thailand food valley – farm to
table project)

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65
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(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดำเนินกำรเอง
 จ้ำงเหมำ
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 6,000,000 บำท
(รำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา - ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้ว แต่อยู่
ในระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
 ไม่มี

๖

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลำกรมีประสบกำรณ์
ทั้งหมด
บำงส่วน ไม่มีประสบกำรณ์
2) เครื่องมือดำเนินกำร
มีพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม
3) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร
มีประสบกำรณ์สูง
มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
ไม่มีประสบกำรณ์
4) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร
 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(11.1) มีหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำคกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมร่วมมือกำรดำเนินโครงกำรร่วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(11.2) มีกำรสรุปผลกำรอบรม สัมมนำ พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จำกกำรอบรมสัมมนำ และมีกำรเผยแพร่
ผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(11.3) มีกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลโครงกำร พร้อมทั้งปัญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อใช้ใ น
กำรพัฒนำโครงกำรในปีต่อๆไป
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงา : การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand
Food Valley to Smart Industry 4.0)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย
แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
27,550

20,000
4,000
1,400
2,150
175,720

ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (วิทยากร เจ้าหน้าที่) ( 20 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (วิทยากร เจ้าหน้าที่) ( 20 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจ้าหน้าที่)( 20 ชุด X 70 บาท )
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 1 ครั้ง X 2,150 บาท )

20,000
60,000
20,000
2,000
16,120

ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media)( 10 เว็บไซต์ X 2,000 บาท )
ค่าออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคลือ่ นไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )
ค่าจัดทาระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการ( 1 ระบบ X 20,000 บาท )
ค่าออกแบบและผลิตแผ่นปลิว ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 2 หน้า พร้อมเผยแพร่ ( 500 ใบ X 4 บาท )
ค่าออกแบบและผลิตไวนิลทึบแสง พร้อมโครง (Back Drop) ขนาด 3 เมตร X 5 เมตร (ค่าออกแบบ 200 บาท X 6 ชั่วโมง X 2 วัน)+(ค่าผลิตไวนิล
15 ตารางเมตร X 348 บาท X 1 ชุด)+(ค่าอุปกรณ์โครง 8,500 X 1 ชุด)

400
10,000
9,000
11,400

ค่าจัดทาเอกสารใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 2 หน้า ( 100 ชุด X 4 บาท )
ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 ครั้ง X 10,000 บาท )
ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ( 3 ครั้ง X 30 วัน X 100 บาท )
ค่าออกแบบและผลิตไวนิลทึบแสง อุปกรณ์พร้อมติดตัง้ ขนาด 2 เมตร X 4 เมตร (ค่าออกแบบ 200 บาท X 6 ชั่วโมง X 2 วัน)+(ค่าผลิตไวนิล 8
ตารางเมตร X 375 บาท X 3 แผ่น)

20,000 ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่) ( 40 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )
4,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่) ( 40 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )
2,800 ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่)( 40 ชุด X 70 บาท )

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและ
การตลาด การขาย รวมถึงการกาหนดราคาสินค้า เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมง จานวนไม่น้อยกว่า 3
๐ ราย

กิจกรรมหลักที่ 4 ดาเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในระดับ Pilot Scale เพื่อ
ทดสอบตลาด จานวน 30 กิจการ และดาเนินการตรวจสอบกากับผลการผลิตสินค้า ทั้งจานวน
และคุณภาพให้เป็นไปตาม ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผลการประเมินสินค้า OEM
ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale

กิจกรรมหลักที่ 5 ดาเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากการผลิตแบบ OEM และ
กิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
313,450

125,000
25,000
2,450
36,000
30,000
6,000
14,000
50,000
25,000
4,564,980

คาชีแ้ จง

ค่าอาหารกลางวัน (ผูป้ ระกอบการ วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) ( 50 คน X 1 มื้อ X 5 วัน X 500 บาท )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ผูป้ ระกอบการ วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) ( 50 คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท )
ค่าเอกสารประกอบการอบรม ( 35 คน X 1 ครั้ง X 70 บาท )
ค่าตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 5 วัน X 1,200 บาท )
ค่าพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 5 คน X 2 เที่ยว X 5 ครั้ง X 3,000 บาท )
ค่าที่พักวิทยากร ( 5 ห้อง X 1,200 บาท )
ค่าโดยสาร(รถตู)้ +น้ามัน (2,800 บาท X 5วัน)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 5 ครั้ง X 10,000 บาท )
ค่าตอบแทนช่างเทคนิคดูแลระบบการสือ่ สารให้มีความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5 วัน x 5,000 บาท)

4,200,000 - ดาเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จานวน 30 กิจการ( 30 กิจการ X 140,000 บาท)
214,980 - ค่าตรวจติดงาน กากับผลการผลิตสินค้า ทั้งจานวน และคุณภาพให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการของแต่ละราย ( 30 กิจการ X 2 ครั้ง X 3,583
บาท)
150,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (30กิจการ x 5,000 บาท)
873,300
320,000 - ค่าเช่าสถานที่พร้อมสาธารณูปโภค จานวน ไม่น้อยกว่า 2 วัน (พื้นที่นิทรรศการ พื้นที่จาหน่ายสินค้า พื้นที่เจรจาธุรกิจ รวมถึงสาธารณูปโภค และ
การรักษาความสะอาดในพื้นที่จัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน) (200 ตรม. x 800 บาท)
400,000 - ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานที่ (200 ตรม. x 2000 บาท)
15,000 - ค่าจ้างเหมารื้อถอนสิง่ ก่อสร้างภายในงานเมื่อเสร็จสิน้ การจัดงาน (1 ครั้ง x 15,000บาท)
2,000 - ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด (2 วัน x 1,000 บาท)
10,000 - ค่าจ้างพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (2 วัน x 5,000 บาท X 1 คน)
4,000 - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า (2 วัน x 2,000 บาท X 1 คน)
600 - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจนับจานวนผูช้ มงาน (2 วัน x 300 บาท X 1 คน)
3,000 - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบประเมินผลการจัดงาน (2 วัน x30 ข้อมูลX 50 บาท)
5,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (Business Matching) (2 วัน x 50 บาท X 50 คน)
10,000 - ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน) (1 วัน x 500 บาท X 20 คน)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร
สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley – farm to table project)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
10,000 - ค่าออกแบบและจัดทาเอกสารข้อมูลร้านค้าที่ร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้าภายในงาน ขนาด A 4 พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตมัน (100 ชุด x 100
บาท )
20,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 วัน X 10,000 บาท)
-กิจกรรมสร้างเครือข่ายของผูป้ ระกอบการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง และแลกเปลีย่ นทางธุรกิจ
25,000 - ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ ( 50 คน X 1 มื้อ X 1 ครั้ง X 500 บาท)
2,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ( 50 คน X 1 มื้อ X 1 ครั้ง X 50 บาท)
5,000 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม ( 1 วัน X 5,000 บาท)
14,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน X 1 วัน X 1,200 บาท)
12,000 - ค่าเดินทางวิทยากร (2 คน X 1 วัน X 3,000 บาท)
4,800 - ค่าที่พักวิทยากร (2 คน X 2 ห้อง X 1 วัน X 1,200 บาท)
10,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 วัน X 10,000 บาท)
45,000
30,000 - ค่าจัดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X 3 งวด X 1,000 บาท )
15,000 - ค่าจัดทาสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์การดาเนินการโครงการ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X 1 ครั้ง X 1,500 บาท )

ลำดับควำมสำคัญ 34
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรพัฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ อ ำหำรมู ล ค่ำ สู ง เพื่อ ตอบโจทย์ ค วำม
ต้องกำรในตลำดระดับสำกล
6,000,000 บาท
จั ด ท า และน าเสนอแผนการด าเนิ น งานภาพรวมของกิ จ กรรม
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรม
102,200 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม
658,800 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 25 ราย
1,132,200 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว (Food
Creative & Craft) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย
1,132,200 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
Road Show CLMV ภายในประเทศ
2,916,600 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานของโครงการพร้อมจัดทารายงาน
ความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์
55,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 34
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทำ และนำเสนอแผนกำรดำเนินงำนภำพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์
โครงสร้ ำงกำรบริ ห ำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิดในกำรดำเนินงำน และเกณฑ์กำรคัดเลื อ ก
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
วงเงิน 102,200 บำท
กิจ กรรมหลักที่ 2 ประชำสั มพัน ธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ที่เหมำะสม
วงเงิน 658,800 บำท
กิจกรรมหลักที่ 3 กำรยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนำวด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Food
Innovation) จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย
วงเงิน 1,132,200 บำท
กิจกรรมหลักที่ 4 กำรยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรสร้ำงสรรค์เพื่อกำรท่องเที่ยว (Food Creative & Craft)
วงเงิน 1,132,200 บำท
กิจกรรมหลักที่ 5 Road Show CLMV ภำยในประเทศ
วงเงิน 2,919,600 บำท
กิจกรรมหลักที่ 6 ติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรพร้อมจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและฉบับสมบูรณ์
วงเงิน 55,000 บำท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 กำรเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่ำ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคตภำยใต้ BCG Model
แผนงาน แผนงำนที่ 2 กำรส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model
หน่วยดาเนินการ : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นำยบุญอุ้ม วงค์บุตร
ตาแหน่ง : อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112316
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศำสตร์ชำติ: ยุ ทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกรอบยุทธศำสตร์กำรจัด กำร
ด้ำนอำหำรของประเทศไทย : คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 : สร้ำงเศรษฐกิจฐำนมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จำกเศรษฐกิจฐำนทรัพยำกรสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมและควำมรู้
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำจั ง หวัด เชีย งใหม่ : กำรพั ฒ นำเกษตรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ เกษตรแปรรู ป มู ล ค่ ำ สู ง และ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคตภำยใต้ BCG Model
นโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้อง :กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
และพัฒนำและนวัตกรรมนโยบำย ประเทศไทย 4.0, Food Innopolis และ Thailand Food Valley,กำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรม
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) (สรุปย่อ) ประเด็นควำมสำคัญยุทธศำสตร์
(1) ด้ำนควำมมั่น คง (2) ด้ำนกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศั กยภำพคน
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม(5)กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

๒
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ
ประเทศไทยจะยั งคงประสบสภำวะแวดล้ อ มและบริบทของกำรเปลี่ ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้ เ กิ ด
ควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรีควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพ
กำรผลิ ต และควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น เป็ น ต้ น ผลิ ต ภำพกำรผลิ ต ของปั จ จั ย กำรผลิ ต รวม ( Total Factor
Productivity: TFP) ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ขำดพลังในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้น
จำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้องอำศัยกำรผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเอง
มำกขึ้นทำให้ทิศทำงทิศทำงของแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นกำรปรับโครงสร้ำง
กำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมูล ค่ำสู งมี
คุณภำพและมำตรฐำนสำกล และเพื่อกำรต่อยอด S-curve เดิมที่กำลังจะถึงจุดอิ่มตัว ให้มีกำรพัฒนำต่อไปได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำ อุตสำหกรรมใหม่ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลไก
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
อี ก ทั้ ง อำชี พ หลั ก ของประชำกรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศเป็ น เกษตรกรดั ง นั้ น อุ ต สำหกรรมอำหำรและ
กำรเกษตรมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงควรเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร
ส่งเสริมให้อุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และผู้ประกอบกำรมีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันและกำรส่งออกผลิตภัณฑ์มำกขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคมีควำมมั่นใจควำมปลอดภัยในกำรบริโภคอำหำรมำกขึ้น
เป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่ำงมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวมปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ขำด
พลังในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้อง
อำศัยกำรผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเองมำกขึ้นให้สอดคล้อ งกับทิศทำงของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13
ความเร่งด่วน :
ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวมปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ขำดพลังในกำรขับเคลื่อน
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้องอำศัยกำรผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเองมำกขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อำหำรมูลค่ำสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนำวด้วยนวัตกรรมด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของกำรตลำดและกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสู่ CLMV
2. เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อำหำร
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันและกำรส่งออกให้อุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงกำรเดิม
 โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่

๓
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร ธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบกำรด้ำนธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับองค์ควำมรู้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรมูลค่ำสูงเพื่อ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในตลำดระดับสำกล จำนวน 50 รำย
2. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับกำรส่งเสริมในกำรยื่นขอรับรองระบบมำตรฐำนกำร
ผลิต หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 25 รำย
(๔.๒) ผลผลิต
1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรมูลค่ำสูงเพื่อตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรในตลำดตลำดระดับสำกล จำนวน 50 รำย
2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำร Food Innovation จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์
3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำร Food Creative & Craft จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์
4. เกิดกิจกรรม CLMV Road Show ในประเทศ 1 ครั้ง
(๔.๓) ผลลัพธ์
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และเกิดผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป
มีกำรใช้ นวัตกรรม มีอัตลั กษณ์ที่โ ดดเด่น มี คุณค่ำ และมีคุณภำพมำตรฐำน ซึ่งเป็นตัว กระตุ้นให้ เกิดกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงแท้จริง
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. ผู้ ป ระกอบกำรอุตสำหกรรมหรือผู้ ประกอบกำรวิส ำหกิจชุมชนได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
องค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรแข่งขันได้อย่ำงมีศักยภำพ สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
มูลค่ำสูงเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรในตลำดระดับสำกล
2. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนได้รับกำรส่งเสริมเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรยื่นขอกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรผลิต หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ำสู่ตลำดสำกล
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65

1. จัดทำ และนำเสนอแผนกำรดำเนินงำนภำพรวม
ของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิด
ในกำรด ำเนิ น งำน และเกณฑ์ ก ำรคั ด เลื อ ก
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม



ก.ค.- ก.ย. 65

๔
กิจกรรมหลัก
2. ประชำสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบกำร
ในอุตสำหกรรมอำหำรเข้ำร่วมกิจกรรม ผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรต่ำง ๆ ที่เหมำะสม
3. กำรยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนำว
ด้ว ยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ ำงสรรค์ (Food
Innovation) จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ
25 รำย
4. กำรยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรสร้ำงสรรค์เพื่อ
กำรท่องเที่ยว (Food Creative & Craft)
5. Road Show CLMV ภำยในประเทศ
6. ติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
พร้ อ มจั ด ท ำรำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ และฉบั บ
สมบูรณ์

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65
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(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดำเนินกำรเอง
 จ้ำงเหมำ
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 6,000,000 บำท
(รำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา - ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้ว แต่อยู่
ในระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลำกรมีประสบกำรณ์
ทั้งหมด
บำงส่วน ไม่มีประสบกำรณ์
2) เครื่องมือดำเนินกำร
มีพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม

๕

3) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร
4) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร

ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม
มีประสบกำรณ์สูง
มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
ไม่มีประสบกำรณ์
 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(11.1) มีหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำคกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมร่วมมือกำรดำเนินโครงกำรร่วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(11.2) มีกำรสรุปผลกำรอบรม สัมมนำ พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จำกกำรอบรมสัมมนำ และมีกำรเผยแพร่
ผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(11.3) มีกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลโครงกำร พร้อมทั้งปัญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อใช้
ในกำรพัฒนำโครงกำรในปีต่อๆไป
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงา : การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย
แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และ
เกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ระกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
งบดำเนินงำน
๑.๑.2 ค่ำตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม
งบดาเนินงาน
2.๑.๑ ค่าตอบแทน
2.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

6,000,000 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล
102,200

18,000
25,000
50,000
2,100
2,100
5,000
658,800

76,800
50,000
1,600
55,000
60,000
20,000
10,000
9,000
150,000
11,200
30,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาหนดหลักสูตร (5 คน X 1,200 บาท X 3 ชั่วโมง X 1 ครัง้ )
ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ (25 คน X 500 บาท X 2 ครัง้ )
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม (25 คน X 50 บาท X 4 ครัง้ )
ค่าเอกสารประกอบการจัดทาโครงการ (30 ชุด x 70 บาท)
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 ชุด x 70 บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 8 คน X 1,200 บาท X 8 ชั่วโมง X 1 ครัง้
ค่าจัดทาระบบรับสมัครออนไลน์ 1 ระบบ X 50,000 บาท
ค่าเอกสารรายละเอียดการรับสมัคร 20 บาท/ชุด X 80 ชุด
ค่าจ้างเหมาออกแบบอาร์ตเวิรค์ ในโครงการ 1 ชุด x 55,000 บาท
ค่าออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคลือ่ นไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )
ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media)( 10 เว็บไซต์ X 2,000
บาท )
ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 ครัง้ X 10,000 บาท )
ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ( 3 ครัง้ X 30 วัน X 100 บาท )
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ออนไลน์และออฟไลน์ ( 1 ครัง้ X 150,000 บาท )
ค่าจ้างเหมาผลิต Rollup (4 ชิ้น x 2,800 บาท)
ค่าจ้างเหมาผลิต Backdrop 1 ชุด x 30,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย
งบดาเนินงาน
3.๑.๑ ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
17,500
3,500
48,000
60,000
19,200
32,000
5,000
1,132,200

คาชีแ้ จง
ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง 35 คน X 1 วัน X 500 บาท X 1 วัน
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ เจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง (35 คน X 2 มื้อ X 50 บาท/มื้อ X 1 วัน)
ค่าพาหนะ ตัว๋ เครือ่ งบิน กรรมการ (8 คน X 6,000 บาท X 1 ครัง้ )
ค่าพาหนะ รถตู้ กรรมการ (8 คัน X 2,500 บาท X 2 วัน)
ค่าที่พัก กรรมการ (8 ห้อง X 2,400 บาท X 1 คืน)
ค่าเช่าสถานที่ (1 ห้อง x 8 ชั่วโมง x 2000 บาท x 2 วัน)
ค่าวัสดุอุปกรณ์

172,800
15,000
45,000
90,000

ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 18 ชม. x 1200 บาท
ค่าตอบแทนพิธกี ร 1 คน x 5,000 บาท x 3 วัน
ค่าตอบแทนช่างภาพ 1 ทีม x 15,000 x 3 วัน
ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง (60 คน X 3 วัน X 500 บาท)

16,500
72,000
30,000
26,400
15,000
15,000
120,000
6,000
3,000
1,500
4,000
500,000

ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง (60 คน X 2 มื้อ X 50 บาท/มื้อ X 3 วัน)
ค่าพาหนะ ตัว๋ เครือ่ งบิน วิทยากร (4 คน X 6,000 บาท X 3 ครัง้ )
ค่าพาหนะ รถตู้ วิทยากร (4 คัน X 2,500 บาท X 3 วัน )
ค่าที่พัก วิทยากร (4 ห้อง X 2,200 บาท X 1 คืน X 3 ครัง้ )
ค่าเอกสารสาหรับฝึกอบรม และจัดทาคูม่ ือการอบรม พร้อมถุงใส่เอกสาร (300 บาท/ชุด X 25 กิจการ X 2 คน)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสือ่ สารทางไกล เพือ่ ให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 3 ครัง้ )
ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (1 ห้อง X 40,000 x 3 ครัง้ )
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด (3 วัน x 2,000 บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 ครัง้ x 1000 บาท x 3 วัน)
ค่าของที่ระลึกประธานในพิธจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
ค่าจัดทาเอกสารรายงานให้คาปรึกษาฯ ทั้งค่าจัดทาเรียบเรียงและผลิตเอกสาร (จานวน 20 ราย x 100 บาท x 2 ชุด )
ค่าจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ 25 ผลิตภัณฑ์ (จานวน 20 ราย x 25,000 บาท)

3.1.2 ค่าใช้สอย

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพือ่ การท่องเที่ยว (Food
Creative & Craft) 25 ราย
งบดาเนินงาน
4.๑.๑ ค่าตอบแทน

3.1.2 ค่าใช้สอย

กิจกรรมหลักที่ 5 Road Show CLMV ภายในประเทศ
งบดาเนินงาน
4.๑.๑ ค่าตอบแทน
4.๑.2 ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
1,132,200

172,800
15,000
45,000
90,000
16,500
72,000
30,000
26,400
15,000

คาชีแ้ จง

ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 18 ชม. x 1200 บาท)
ค่าตอบแทนพิธกี ร (1 คน x 5000 บาท x 3 วัน )
ค่าตอบแทนช่างภาพ (1 ทีม x 15,000 x 3 วัน)
ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง (60 คน X 3 วัน X 500 บาท)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง (60 คน X 2 มื้อ X 50 บาท/มื้อ X 3 วัน)
ค่าพาหนะ ตัว๋ เครือ่ งบิน วิทยากร (4 คน X 6,000 บาท X 3 ครัง้ )
ค่าพาหนะ รถตู้ วิทยากร (4 คัน X 2,500 บาท X 3 วัน )
ค่าที่พัก วิทยากร (4 ห้อง X 2,200 บาท X 1 คืน X 3 ครัง้ )
ค่าเอกสารสาหรับฝึกอบรม และจัดทาคูม่ ือการอบรม
พร้อมถุงใส่เอกสาร (300 บาท/ชุด X 25 กิจการ X 2 คน )

15,000
120,000
6,000
3,000
1,500
4,000
500,000
2,919,600

ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสือ่ สารทางไกล เพือ่ ให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 3 ครัง้ )
ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (1 ห้อง X 40,000 x 3 ครัง้ )
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด (3 วัน x 2,000 บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 ครัง้ x 1000 บาท x 3 วัน)
ค่าของที่ระลึกประธานในพิธจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
ค่าจัดทาเอกสารรายงานให้คาปรึกษาฯ ทั้งค่าจัดทาเรียบเรียงและผลิตเอกสาร (จานวน 20 ราย x 100 บาท x 2 ชุด )
ค่าจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ (25 ผลิตภัณฑ์ x 25,000 บาท)

115,200
15,000
1,100,000
400,000
300,000
10,000
60,000
20,000

ค่าตอบแทนวิทยากร (8 คน x 12 ชม. x 1200 บาท)
ค่าตอบแทนพิธกี ร (1 คน x 5,000 บาท x 2 วัน)
ค่าจ้างเหมาในการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพือ่ ทดสอบตลาด (50 ผลิตภัณฑ์ x 22,000 บาท)
ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานที่ (200 ตรม. x 2000 บาท)
ค่าจ้างเหมาออกแบบ และผลิต Rollup 50 ผลิตภัณฑ์ x 2 ชิ้น x 3000 บาท
ค่าจัดเตรียมป้ายชื่อ (Badge) สาหรับผูป้ ระกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง
ค่าออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคลือ่ นไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )
ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media)( 10 เว็บไซต์ X 2,000
บาท )

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

5. กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ
งบดาเนินงาน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
60,000
10,000
9,000
3,400
90,000
50,000

คาชีแ้ จง
ค่าออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคลือ่ นไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )
ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 ครัง้ X 10,000 บาท )
ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ( 3 ครัง้ X 30 วัน X 100 บาท )
ค่าของที่ระลึกประธานในพิธจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น x 2 วัน
ค่าจัดทาประมวลภาพในการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนโดยส่งมาเป็นไฟล์ภาพขนาดมาตรฐาน 45,000 บาท x 2 วัน
ค่าจัดทาวิดีโอสรุปประมวลผลการดาเนินงานที่สามารถใช้เผยแพร่ในวงกว้างได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด
50,000 บาท

14,000
55,000
11,000
48,000
40,000
290,000
21,000
10,000
150,000

ค่าเอกสารประกอบการดาเนินกิจกรรมและ/หรือข้อมูลที่เกีย่ วข้องสาหรับใช้เผยแพร่ในงานไม่น้อยกว่า 100 ชุด (70 x 200 ชุด)
ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง (55 คน X 2 วัน X 500 บาท)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง (55 คน X 2 มื้อ X 50 บาท/มื้อ X 2 วัน)
ค่าพาหนะ ตัว๋ เครือ่ งบิน วิทยากร (8 คน X 6,000 บาท X 1 ครัง้ )
ค่าพาหนะ รถตู้ วิทยากรและผูเ้ กีย่ วข้อง (8 คัน X 2,500 บาท X 2 วัน X 1 ครัง้ )
ค่าที่พัก วิทยากร และผูป้ ระกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (58 ห้อง X 2,400 บาท X 2 คืน X 1 ครัง้ )
ค่าของที่ระลึก (300 บาท/ชุด X 70 ชิ้น X 1 ครัง้ )
ค่าประกาศนียบัตร (200 บาท/ชุด X 50 ชิ้น X 1 ครัง้ )
ค่าเช่าสถานที่พร้อมสาธารณูปโภค จานวน ไม่น้อยกว่า 1 วัน (พืน้ ที่นิทรรศการ พืน้ ที่จาหน่ายสินค้า พืน้ ที่เจรจาธุรกิจ รวมถึง
สาธารณูปโภค และการรักษาความสะอาดในพืน้ ที่จัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน) ( 1 วัน x 150,000 บาท)

2,000
15,000
10,000
6,000
5,000
55,000

ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด (2 วัน x 1000 บาท)
ค่าจ้างเหมารือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างภายในงานเมื่อเสร็จสิน้ การจัดงาน (1 ครัง้ x 15,000บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสือ่ สารทางไกล เพือ่ ให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ x 2 วัน )
ค่าสือ่ บันทึกข้อมูล (Flash Drive) จานวน 20 ชุด (20 ชุด x 300 บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์

15,000 ค่าจัดทารายงานความคืบหน้ากิจกกรรมที่ 1 (1,500 บาท X 10 ชุด )
15,000 ค่าจัดทารายงานความคืบหน้ากิจกรรมที่ 2 (1,500 บาท X 10 ชุด )
25,000 ค่าจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (2,500 บาท x 10 ชุด)
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่ ง เสริ ม ขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรตลำดในธุ ร กิ จ
กำรเกษตรและอำหำร
8,398,000 บาท
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป
2,919,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า
5,333,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
บริหารจัดการและติดตามการดาเนินงาน
146,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป
วงเงิน 2,919,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า วงเงิน 5,333,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมบริหารจัดการและประเมินผล
วงเงิน 146,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
แผนงาน : แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา วานิชรัตน์ ตาแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕
สถานที่ติดต่อ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและมีโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ใช้ประโยชน์
ต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล เพื่อนาไปสู่การ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น
นับแต่ปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ‘โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ หรือการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็ น
‘วาระแห่งชาติ’ ที่จะพาไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายรายได้และโอกาสไปยัง ‘ชุมชน’ ส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากที่จะทาให้ความมั่งคั่ง
ครอบคลุ ม ทุ ก คน หรื อ ‘Inclusive Growth’ อันเป็นหลั ก การการไม่ทิ้ ง ใครไว้ ข้ างหลั ง ของ SDGs สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการพัฒนาภาคเหนือให้มุ่งสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ภายใต้ แ นวคิ ด เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๒

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทาการเกษตรประมาณ ๑.๙๓ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๕ ของพื้นที่
รวมทั้งหมด โดยพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ อาทิ ข้าว ลาไย มะม่วง ลิ้นจี่ กาแฟ กระเทียม หอมหัวใหญ่ ได้รับรองมาตรฐาน
GAP ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประมาณ ๒,๒๐๐ ไร่ มีตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ม ากถึ ง
๑๗ แห่ง เช่น ข่วงเกษตรอินทรีย์ (Chiang Mai Organic’s Home) กาดนัดเกษตรอินทรีย์ เจ เจ มาร์เก็ต กาดนัด
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ จริงใจมาร์เก็ต เป็นต้น ปัจจุบันนี้ วงการอุตสาหกรรมอาหารหลายแห่ง
ทั่วโลกได้ปรับแผนธุรกิจเข้าสู่การใช้วัตถุดิบจากพืชที่มีโปรตีนสูงแทนเนื้อสัตว์ (Plant-based Meat) หรือเนื้อจากพืช
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสาคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการระบาด
ของโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ ส่งผลให้กระแสการดูแลสุขภาพได้รับความสนใจมากขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการ
ตื่นตัวเข้าสู่ธุรกิจของ Food Tech Start Up ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี
การพัฒนาธุรกิจและแสวงหาข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป็นจานวนมาก ผลสะท้อนจากมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และในช่วงเวลาไม่นานนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวั ดเชียงใหม่หลายราย
เกิดความตื่นตัวและเร่งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีอยู่มากในจังหวัด และความกังวลกับปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การเผาป่าเพื่อจัดการพื้นที่ปลู กพืชส าหรั บ อาหารสั ตว์ หากสามารถลดการบริโภคเนื้อสั ตว์ได้ก็จะส่งผลให้ ส ภาพ
ภูมิอากาศดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
จังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูป อาหาร รวมถึง
มีข้อได้เปรียบเชิงพื้นที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้หลายประเภท จึงนับว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นาไปสู่ New S-curve ในระยะต่อไป
ความเร่งด่วน :
เหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก
แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ไม่รุนแรงเท่ากับประเทศอื่น แต่ต้องพิจารณาหาแนวทางการฟื้นฟู
ธุรกิจที่มีอยู่เดิมอย่างไร ขณะที่กิจการที่รับผลกระทบหนักที่สุดคือภาคบริการ การท่องเที่ยว เมื่อถอดบทเรียนแล้ว
พบว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมบริการ ต้องมีการกระจายความเสี่ยง ไม่ควรพึ่งพา Sector อย่างใด
อย่างหนึ่ง ควร Balance กัน รวมถึงผู้ประกอบการควรกระจายความเสี่ยงด้วยเช่นกัน เช่น หากอยู่ในอุตสาหกรรม
บริการ ต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงในการหารายได้หากไม่สามารถดาเนินการตามแผนธุรกิจหลักได้ การมีสินค้าหรือ
บริการอื่นมาช่วยหารายได้ (เครื่องยนต์สารอง) ด้วยเหตุนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงควรดาเนินการส่งเสริมขีดความสามารถ
ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถขยายโอกาสและช่องทางการตลาด
ได้มากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรมาใช้
ในเชิงพาณิชย์ ให้มีมูลค่าทางการค้าเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการค้าของประเทศที่ต้องการขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ การยกระดับมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
มีโ อกาสทางธุร กิจ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอยู่ถึงเป็นจานวนมาก
ในจังหวัดเชียงใหม่

๓

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG Model)
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจในการต่อยอด
ธุรกิจเดิมด้วยการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล และพื้นที่ต่างภูมิภาค
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๑. เกษตรกรที่จาหน่ายผลผลิตให้ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารและการเกษตร
๒. ธุรกิจปลายน้าด้านการจัดจาหน่ายสินค้า (การจัดจาหน่าย ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว)
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ๑) เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
การแปรรูปเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จานวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย
๓) ผู้ประกอบการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือกระบวนการ
ผลิตเพิ่มขึ้นจานวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย
(๔.๒) ผลผลิต ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
๒) จานวนผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ ๓ รายการ
๓) มูลค่าการจาหน่ายภายในงานและในอนาคต ๑๕ ล้านบาท
(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑) อุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุน
ผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป แนวโน้มการบริโภค การตลาด รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายในกลุ่มคลัสเตอร์
๓) ส่งเสริมทางเลือกให้เกษตรกร บรรเทาปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่าในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยว

๔
๔) เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ขยายตัว ส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่
ภาคเหนือ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกิดการรับรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขยาย
ฐานผู้บริโภคและลดผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า โดยเฉพาะผลผลิตที่ไม่ได้
มาตรฐานของตลาดบริโภคสด
เชิงลบ : ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากการปรับรูปแบบธุรกิจและลงทุนเพิ่ม หรือมี ความเสี่ยงในการ
ทดลองตลาดและหาคู่ค้าใหม่
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
ต.ค. - ธ.ค. ๖๕

๑. กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
แปรรูป
๒. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางการค้าและ
จับคู่เจรจาธุรกิจการค้า
๓. การบริ ห ารจั ด การและติ ด ตามผลการ
ดาเนินงาน

✓

✓

ม.ค. - มี.ค. ๖๖ เม.ย. - มิ.ย. ๖๖ ก.ค. - ก.ย. ๖๖

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๘,๓๙๘,๐๐๐ บาท
(๘) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ความพร้อมของโครงการ
(๑๐.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

๕

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๑) ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูป
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓) ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการติดตามผลการเชื่อมโยงตลาดและการ
พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
อย่างสม่าเสมอ
(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ความต่อเนื่องของงบประมาณที่อาจต้องจัดสรรให้โครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วนก่อนเป็นลาดับแรก หรือ
กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

8,398,000
2,919,000
2,919,000
2,919,000
2,919,000 ค่าจ้างเหมากิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป
2,919,000 ฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการอบรม
- ค่าอาหารกลางวันสถานที่เอกชน (มื้อละ 120 บาท 2 มื้อ จานวน 50 ชุด) 12,000 บาท
- ค่าอาหารเย็นสถานที่เอกชน (มื้อละ 120 บาท 1 มื้อ ๆ ละ 50 ชุด) 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อละ 35 บาท 4 มื้อ ๆ ละ 50 ชุด) 7,000 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (จานวน 40 คน ๆ ละ 750 บาท/คืน) 30,000 บาท
- ค่าพาหนะไป-กลับของผู้เข้าอบรม (40 คน ๆ ละ 500 บาท) 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายวิทยากร
- ค่าวิทยากรหลัก (16 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท) 19,200 บาท
- ค่าวิทยากรประจากลุ่ม (8 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน 4 คน) 19,200 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร (จานวน 5 คน ๆ ละ 1,200 บาท/คืน) 6,000 บาท
- ค่าพาหนะไป-กลับของวิทยากร (5 คน ๆ ละ 2,000 บาท) 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน
- สื่อประชาสัมพันธ์ (จัดทาอาร์ทเวิร์ค ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ป้ายไวนีล) 20,000 บาท
- ค่าใช้บริการสถานที่ฝึกอบรม/เครื่องเสียงอุปกรณ์ (วันละ 5,000 บาท/วัน จานวน 2 วัน) 10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาพาหนะรวมน้ามันเชื้อเพลิงไปศึกษาดูงานในพื้นที่ (รถตู้ 5 คัน ๆ ละ 2,000 บาท) 10,000 บาท
- ค่าของสมนาคุณดูงาน (2 ชิ้น ๆ ละ 1,300 บาท) 2,600 บาท
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน เอกสารสิ่งพิมพ์ 10,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าอบรม 10,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
» ประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา (Innovation Camp & Contest)
ค่าใช้จ่ายในการชี้แจงกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง/วัน จานวน 30 คน
- สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัคร (จัดทาอาร์ทเวิร์ค ค่าลงเผยแพร่สานักข่าว) 30,000 บาท
- ค่าใช้บริการสถานที่ทากิจกรรม/เครื่องเสียงอุปกรณ์ (วันละ 10,000 บาท/วัน) 10,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสถานที่เอกชน (มื้อละ 120 บาท 1 มื้อ ๆ ละ 35 ชุด) 4,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อละ 50 บาท 2 มื้อ ๆ ละ 35 ชุด) 3,500 บาท
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (30 คน ๆ ละ 300 บาท) 9,000 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารสรุปผลการอบรม (เก็บข้อมูล ประมวลผลและออกรายงาน) 10,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าอบรม 10,000 บาท
- ค่าวิทยากรหลัก ( 2 คน 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท) 19,200 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน ๆ ละ 1,000 บาท) 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียมสถานประกอบการกรณีศึกษา
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้ 2 คัน จานวน 2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท) 10,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสถานที่เอกชน (มื้อละ 120 บาท 2 มื้อ ๆ ละ 20 ชุด) 4,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อละ 50 บาท 4 มื้อ ๆ ละ 20 ชุด) 4,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าอบรม 5,000 บาท
» งานนาเสนอแผนธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมครึ่งวันเช้า / เสวนาและนาเสนอแผนธุรกิจ)
ค่าใช้จ่ายในการตัดสินของคณะกรรมการฯ
- ค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ (10 คน ๆ ละ 120 บาท) 1,200 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (10 คน ๆ ละ 50 บาท) 500 บาท
- ค่าเดินทางของคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน (10 คน ๆ ละ 1,000 บาท) 10,000 บาท
- ค่าที่พักคณะกรรมการ (จานวน 10 คน ๆ ละ 750 บาท/คืน) 7,500 บาท
ค่าจัดงานสัมมนาและมอบรางวัล
- ค่าสนับสนุนทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (3 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 700,000 บาท) 2,100,000 บาท
- ค่าสนับสนุนรางวัลการแข่งขัน (ชนะเลิศ Best Paper 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 25,000
บาท) 100,000 บาท
- ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบอะคริลิค (3 ป้าย ๆ ละ 500 บาท) 1,500 บาท
- ค่าจัดพิมพ์เล่มผลงานประกวดแผนธุรกิจ (100 เล่ม ๆ ละ 500 บาท) 50,000 บาท
- ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่จัดงาน 50,000 บาท
- ค่าเช่าอุปกรณ์ระบบแสงสีเสียง และระบบเครือข่าย 20,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
- ค่าจ้างพิธีกร 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท 10,000 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารแถลงข่าว จานวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท 10,000 บาท
- ค่าจ้างถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท
- ค่าสื่อจัดนิทรรศการ 100,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้างานกิจกรรมผู้ประกอบการพบนักลงทุน 50,000 บาท
- สื่อประชาสัมพันธ์งาน (จัดทาอาร์ทเวิร์ค ค่าลงเผยแพร่สานักข่าว) 40,000 บาท
- ค่าวิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา (4 คนรวมผู้ดาเนินรายการ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท) 9,600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร (4 คน ๆ ละ 2,500 บาท) 10,000 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารสรุปผลการอบรม (เก็บข้อมูล ประมวลผลและจัดทาสรุปรายงานประมวลผล) 30,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,333,000
5,333,000
5,333,000
5,333,000
5,333,000 ค่าจ้างเหมาดาเนินการการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 193,000 บาท
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ร่วมกิจกรรม (350 บาท x 40 คน) 14,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่เจรจาธุรกิจ (5,000 บาท x 20 คน) 100,000 บาท
- ค่าที่พักของคู่เจรจาธุรกิจ (1,200 บาท x 20 คน) 24,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการและค่าของที่ระลึก เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและบริการจัดการ เป็นเงิน 35,000 บาท
ค่าจ้างเหมาดาเนินการจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า 3,940,000 บาท
- ค่าเช่าพื้นที่ (7 วัน x 130,000 บาท) เป็นเงิน 910,000 บาท / ครั้ง 1,820,000 บาท
- ค่าออกแบบ ติดตั้ง/ตกแต่ง/รื้อถอนคูหาจาหน่ายสินค้า (40 คูหา x 10,000 บาท) เป็นเงิน 400,000 บาท/ครั้ง
800,000 บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 100,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท
- ค่ากระแสไฟฟ้า เป็นเงิน 20,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท
- ค่าระบบแสงสีเสียง เป็นเงิน 50,000 บาท/ครั้ง 100,000 บาท
- ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 75,000 บาท/ครั้ง 150,000 บาท
- ค่าจัดนิทรรศการและ Display เป็นเงิน 100,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 45,000 บาท/ครั้ง 90,000 บาท
- ค่าการแสดงและกิจกรรมพิเศษตลอดระยะเวลาจัดงาน เป็นเงิน 200,000 บาท/ครั้ง 400,000 บาท
- ค่าจ้างถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวภายในงาน เป็นเงิน 20,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการ เป็นเงิน 100,000 บาท
ค่าจ้างเหมาดาเนินการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จานวน 1,200,000 บาท
- ค่าก่อสร้างและรื้อถอนคูหา ค่าตกแต่งและปรับสถานที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. เป็นเงิน 200,000 บาท
- ค่าออกแบบ ก่อสร้างส่วนเวทีพร้อมฉากหลัง/ซุ้มประตูทางเข้างาน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องเสียง ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอานวยความสะดวก เป็นเงิน 400,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพิธีเปิดงาน และการแสดง เป็นเงิน 200,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการด้านความสะอาด ความปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการประชุมเตรียมความพร้อม เป็นเงิน
100,000 บาท
- ค่าจัดทาสื่อ อาทิ ป้าย สื่อออนไลน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นเงิน 200,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการและติดตามการดาเนินงาน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

146,000
146,000
146,000
7,800
7,800 (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กระทรวงการคลังกาหนด (2 กิจกรรม ๆ ละ 3 คน ประธาน 1,500 /กรรมการ
2 คน ๆ ละ 1,200) 7,800 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

128,300
128,300 (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศของเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ค่าหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง) 50,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (3 ครั้ง ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 5,000 บาท) 45,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมงานของเจ้าหน้าที่/ประธานในพิธีเปิดงาน (รวม 2 ครั้ง) 33,300 บาท
9,900
5,000
4,900

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs)

ลำดับควำมสำคัญ 4
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรมสู่กำรขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy)
16,000,000 บาท
กิจกรรมการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spinout และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out
to Tech Startup)
12,000,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
4,000,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 4
ชื่อโครงการ โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang Mai
Startup Driven Economy)
กิจกรรมหลักที่ 1 การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech Startup)
วงเงิน 12,000,000 บาท
กิจ กรรมหลั ก ที่ 2 สร้ างสตาร์ ท อัพ รุ่ น ใหม่ ด้ ว ยนวั ตกรรมเชิ งสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation
Startup)
วงเงิน 4,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หน่วยดาเนินการ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม วงค์บุตร ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
จากการที่รัฐบาลได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) โดยหนึ่งในประเด็น
สาคัญ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เป็นภาค
ส่วนที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
และ SMEs เป้ าหมาย มุ่งเน้ น ในด้านเพิ่มผลิ ตภาพ (Productivity) การพัฒ นาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน
(Standard) และเพิ่มมูล ค่าสิ น ค้าบริการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovation) ผสมผสานกับ การพัฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญ หา / ความต้ อ งการ : ไทยตั้ งเป้ าวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู่ ศู น ย์ ก ลางสตาร์ท อั พ
(Startup Hub) ของภูมิภาคเอเชีย (Startup Thailand 2018, 2561) อันจะนามาซึ่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด
และดึงดูดสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน อย่างไรก็ตาม การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม
ในประเทศไทยยังถือเป็นกลไกการสนับสนุนใหม่ องค์ประกอบหลายด้านยังไม่เอื้ออานวย อาทิ แหล่งเงินทุนในการ
พัฒนาธุรกิจ งานวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถนาไปต่อยอดเชิงธุรกิจยังมีน้อย รวมถึงระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ดีใน
การสร้ างผู้ ป ระกอบการสตาร์ ทอัพ ซึ่งเป็ น ความท้าทายที่ส าคัญ ที่ จะพั ฒ นาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation
Ecosystem) ให้เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพ เพราะการเติบโตของธุรกิจไม่จากัดอยู่เพียงแค่จานวนของเงินทุนแต่
เท่านั้น หากแต่ผู้ประกอบการที่มีแนวคิด ที่โดดเด่นประกอบกับมีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี ก็สามารถสร้างธุรกิจที่
เติบโตอย่างรวดเร็วได้ ดังนั้น แนวทางในการบ่มเพาะธุรกิจจึงต้องประเมินถึงความเหมาะสมและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อให้การบ่มเพาะฯ ประสบความสาเร็จ ซึ่งมีแนวทางในการบ่มเพาะ ได้แก่ กระบวนการ

๒
เร่งความล้มเหลว (Accelerate Failure) และกระบวนการเร่งเพื่อความสาเร็จ (Accelerate success) โดยการเข้าสู่
กระบวนการทั้งสองข้างต้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน ความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมถึงสร้างความ
แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
ความเร่งด่วน : จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ประกอบการในภาคบริการจานวนมากที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ธุรกิจปิดกิจการ ส่งผลต่อ
การจ้างงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดและ
ของภูมิภาค โดยการสร้างกลไกในการผลักดัน Startup ในรูปแบบใหม่ เน้นพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ต่อยอดเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่
(SMEs Spin-out) เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ให้มี
ความเข้ ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ใหม่ (Spin-out) โดยมี ธุ ร กิ จ เดิ ม เป็ น พี่ เลี้ ย ง
(Brotherhood) พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดาเนินธุรกิจให้ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech
Startups) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการดาเนินงาน
และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการให้โดดเด่นมีคุณค่าและมูลค่า
สูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคนี้ เพื่อผลักดันและพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับประเทศ
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเร่งการเติบโตของ SMEs ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-out) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยี
สตาร์ทอัพ (Tech Startups)
2. เพื่อดาเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ โดยการสร้าง
กลไกในการผลักดัน Startup ในรูปแบบใหม่
3. เพื่อสร้างโอกาสที่ทาให้เกิดการขยายการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups) แบบ
ก้าวกระโดด และร่วมลงทุนกับนักลงทุนขนาดใหญ่ (Venture Capital)
4. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่

๓
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดิมในทุกภาคส่วนธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่
ที่ มี ค วามสนใจจั ด ตั้ งบริษั ท ใหม่ ให้ เป็ น ธุรกิ จ Startup หรือ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ SMEs
ที่ผ่านกระบวนการ Spin-Out เป็น Startup หรือผู้ประกอบการที่มีความต้องการขยาย
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดิมในทุกภาคส่วนธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจบ
ใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงภาครัฐ และภาคการศึกษา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1
1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-Out) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยี
สตาร์ทอัพ (Tech Startups) ไม่น้อยกว่า 60 ราย
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 กิจการ (แบ่งเป็น
ผู้ประกอบการ (Spin-Out) จากธุรกิจเดิม 10 กิจการ และผู้ประกอบการ (Startup) 10 กิจการ
3. ผู้ประกอบการได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของโมเดลธุรกิจใหม่ จานวนไม่
น้อยกว่า 20 กิจการ
4. ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์ความรู้และจัดทาแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2
1. จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
(Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน
2. ผู้ประกอบการมีความรู้และสามารถเขียนแบบจาลองธุรกิจ (Business Model) ออกมาได้ไม่น้อยกว่า
30 แผน
(๔.๒) ผลผลิต
กิจกรรมหลักที่ 1
1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-out) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยี
สตาร์ทอัพ (Tech Startups) ไม่น้อยกว่า 60 ราย
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 กิจการ (แบ่งเป็น
ผู้ประกอบการ (Spin-out) จากธุรกิจเดิม 10 กิจการ และผู้ประกอบการ (Startup) 10 กิจการ
3. ผู้ประกอบการได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของโมเดลธุรกิจใหม่ จานวนไม่
น้อยกว่า 20 กิจการ
4. ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์ความรู้และจัดทาแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2
จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup)
ไม่น้อยกว่า 30 คน

๔
(๔.๓) ผลลัพธ์
กิจกรรมหลักที่ 1 ผู้ประกอบการที่จบหลักสูตรสามารถขยายธุรกิจได้ ร้อยละ 30
กิจกรรมหลักที่ 2 ร้อยละ 30 ของจานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะมีความพร้อม ใน
การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : 1. เกิดเงินลงทุนในกิจการที่จัดตั้งหรือขยายกิจการ โดยเฉลี่ยกิจการละ 1 ล้านบาท
2. เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกิจการละ 3 คน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech Startup)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.65 - ธ.ค. 65

ม.ค.66 - มี.ค. 66

พ.ค.66 - ก.ค. 66

ส.ค.66 - ก.ย 66

1. การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
✓
✓
✓
✓
สู่ธุรกิจ Tech Startup
2. การส่งเสริมการขยายธุรกิจ
✓
✓
✓
✓
ผู้ประกอบการ Tech Startup
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 สร้ า งสตาร์ ท อั พ รุ่ น ใหม่ ด้ ว ยนวั ต กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Chiang Mai Creative
Innovation Startup)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.65 - ธ.ค. 65

1. ประชุ ม วางแผนการด าเนิ น
กิจกรรม
2. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้า
ร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ ที่เหมาะสม
3. จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) พัฒนาพื้นฐานธุรกิจ
เชิ ง ลึ ก และสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
“3 Days Startup Bootcamp”
4. จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) พั ฒ นาแนวคิดการ
จัดตั้งธุรกิจเชิงลึก
5. กิ จ กรรมให้ ค าปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ผ น ธุ ร กิ จ
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ม.ค.66 - มี.ค. 66

พ.ค.66 - ก.ค.66

✓
✓
✓

✓
✓

✓

ส.ค.66 - ก.ย.66

๕
กิจกรรมย่อย
6 . จั ด กิ จ ก ร ร ม “ 1 D a y s
Startup Pitching”
7. การติดตามและประเมินผล
กิจกรรม

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.65 - ธ.ค. 65

ม.ค.66 - มี.ค. 66

พ.ค.66 - ก.ค.66

ส.ค.66 - ก.ย.66

✓
✓

✓

(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 16,000,000 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา - ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

๖
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ :
มีการจั ดทารายงานสรุป ผลโครงการ พร้อมทั้งปัญ หา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการพัฒ นา
โครงการในปีต่อๆไป
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :
โครงการ : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่
(Chiang Mai Startup Driven Economy)
กิจกรรมหลักที่ 1 : การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศกั ยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech Startup)

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ Tech Startup

16,000,000
12,000,000

1.ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรูใ้ นรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-out) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups) ไม่น้อยกว่า 60
ราย
2.ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 กิจการ (แบ่งเป็นผู้ประกอบการ (Spin-out) จากธุรกิจเดิม 10
กิจการ และผู้ประกอบการ (Startup) 10 กิจการ
3.ผู้ประกอบการได้รับความรูแ้ ละแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของโมเดลธุรกิจใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
4.ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์ความรูแ้ ละจัดทาแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ

6,133,700
30,400 1.1 กิจกรรมย่อย : จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20,000
4,000
1,400
5,000
548,400
17,500
100,000

ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ ( 20 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ ( 20 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
ค่าเอกสารประกอบการประชุม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ ( 20 ชุด X 70 บาท )
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
1.2 กิจกรรมย่อย : ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบธุรกิจเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรม
ค่าจ้างเหมาออกแบบ และผลิต โปสเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ (500 แผ่น x 35 บาท)
ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีชื่อเสียง จานวนไม่น้อยกว่า 10 เว็ปไซต์
(10 เว็ปไซต์ x 10,000 บาท)

60,000
40,000
10,000
47,000
180,000

ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
ค่าจัดทาระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (1 ระบบ x 40,000 บาท)
ดาเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านสื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (2 คลื่นวิทยุ x 5,000 บาท)
ค่าเช่าจอ LED พร้อมระบบติดตั้ง
ค่าเช่าสถานที่ รวมถึงตกแต่ง-รือ้ ถอน ทาความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เวที โซฟา (1 วัน X 180,000 บาท)

17,000 ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (2 คน x 8,500 บาท)
2,400 ค่าที่พักวิทยากร (2 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
7,200
5,000
7,000
40,000
10,000
300
5,000
87,100
18,000

42,500
19,200
2,400
5,000
124,300
35,000
3,500
25,500
7,200
43,200
3,500
1,400
5,000
457,975
150,000
85,000
36,000
450
144,000
20,000
2,000

คาชี้แจง
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (2 คน x 1,200 บาท X 3 ชั่วโมง)
ค่าจ้างเหมาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม
ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะนาโครงการ (100 คน x 2 มื้อ 35 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะนาโครงการ (100 คน x 1 มื้อ x 1วัน x 400 บาท)
ค่าจ้างเหมาการบันทึกและจัดทาภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 5,000 บาท)
ค่าเอกสารประกอบการสัมมนาแนะนาโครงการ (150 ชุด x 20 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
1.3 กิจกรรมย่อย : คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพเข้าร่วมโครงการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 ราย
ดาเนินการจัดประชุมวิทยากร จานวนไม่น้อยกว่า 2 วัน
- จัดเตรียมอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
(15 คน x 1 มื้อ x 500บาท x 2 ครัง้ )
- จัดเตรียมอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
(15 คน x 2มื้อ x 50บาท x 2ครัง้ )
ค่าพาหนะวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 8500 บาท)
ค่าที่พักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 ห้อง x 2วัน x 1,200 บาท)
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (120 ชุด x 20 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
1.4 กิจกรรมย่อย : จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “2 Days Tech Startup: From Pain Point to Customer Journey” เพือ่ ระบุปัญหาของลูกค้า
และนามาพัฒนาแผนธุรกิจจากความต้องการเชิงลึกของลูกค้า
ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 2 มื้อ x 500 บาท)
ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (3 คน x 8500 บาท)
ค่าที่พักวิทยากร (3 ห้อง x 2 วัน x 1,200 บาท)
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (3 คน x 6 ชั่วโมง x 2 วัน x 1,200 บาท)
ค่าเอกสารและอุปกรณ์สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)
ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 40 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
1.5 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitching Business Idea” คัดเลือกผู้ประกอบการจานวน 10 ราย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร Mentor จากต่างประเทศ (5 คน x 30,000 บาท)
ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน x 8,500 บาท)
ค่าที่พักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท)
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
ค่าตอบแทนวิทยากร Mentor ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (10 คน x 2 วัน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 มื้อ x 500 บาท)
ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 มื้อ x 50 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
คาชี้แจง
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
525 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 15 บาท)
15,000 จัดทารายงานความก้าวหน้าที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดาเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผล
การประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดทาเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จานวน 5 เล่ม DVD จานวน 5 ชุด
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
140,725 1.6 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Matching Mentor & Networking”
30,000 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด (30 คน x 1 วัน x 1000 บาท)
1,500 ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท)
85,000 ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน x 8,500 บาท)
12,000 ค่าที่พักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)
225 ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (15 ชุด x 15 บาท)
2,000 ค่าจัดทาเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,000 ค่าจ้างพิธีกรบรรยายไทยและอังกฤษ (1 วัน x 5,000 บาท)
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
3,761,500 1.7 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “One on One and Group Mentoring”
160,000 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 8 วัน x 1000 บาท)
8,000 ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด (20 คน x 8 มื้อ x 50 บาท)
425,000 ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน x 8,500 บาท x 5 ครัง้ )
60,000 ค่าที่พักวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (10 ห้อง x 5 วัน x 1,200 บาท)
900,000 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายที่ปรึกษาชาวไทย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 60,000 บาท x 3 เดือน)
1,800,000 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายที่ปรึกษาชาวต่างชาติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 120,000 บาท x 3 เดือน )
400,000 ค่าวิเคราะห์และสารวจตลาดเบื้องต้น (Validate Idea) (10 ผู้ประกอบการ x 40,000 บาท)
1,500 ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชุด x 15 บาท x 5 ครัง้ )
2,000 ค่าจัดทาเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
983,300 1.8 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitch Demo” เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาเสนอแผนธุรกิจให้แก่กรรมการและนักลงทุน ชิงเงินสนับสนุนต่อ
ยอดธุรกิจ
75,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 1 มื้อ x 1วัน x 500 บาท)
15,000 ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 2 มื้อ 50 บาท)
85,000 ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน x 8500 บาท x 1 ครัง้ )
15,000 ค่าใช้ที่พัก Mentor ไทยและต่างชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม (10 ห้อง x 1 คืน x 1,500 บาท)
20,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (4 คน x 5,000 บาท
x 1 ครัง้ )
4,800 ค่าที่พักนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (4 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท)
20,000 ค่าตอบแทนนักลงทุนเป็นกรรมการตัดสินเหมาจ่าย (4 คน x 5,000 บาท)
3,000 ค่าจัดทาเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (150 ชุด x 20 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
คาชี้แจง
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
10,000 ดาเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านสื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟังการ Pitching (2 คลื่นวิทยุ x 5,000 บาท)
60,000 ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ผู้ Pitching (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
36,500 ค่าเช่าจอ LED พร้อมระบบติดตั้ง
200,000 ค่าเช่าสถานที่ รวมถึงตกแต่ง-รือ้ ถอน ทาความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เวที โซฟา (1 วัน X 200,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การส่งเสริมการขยายธุรกิจผู้ประกอบการ Tech Startup

10,000 ค่าจัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (2 คน x 5,000 บาท)
12,000 จัดให้มีการบันทึกและจัดทาภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 6,000 บาท)
400,000 ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลที่ 1 มูลค่า 200,000 บาท, รางวัลที่ 2 มูลค่า 150,000 บาท
และรางวัลที่ 3 มูลค่า 50,000 บาท)
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
12,000 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดาเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดทาเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จานวน 5 เล่ม DVD จานวน 5 ชุด
5,866,300
30,400 กิจกรรมย่อย 2 : จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20,000
4,000
1,400
5,000
573,000
17,500
100,000

60,000
40,000
10,000
12,500
500
45,000
3,000
150,000

- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ ( 20 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ ( 20 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ ( 20 ชุด X 70 บาท )
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
2.2 กิจกรรมย่อย : ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบธุรกิจเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดาเนินการออกแบบ และผลิต โปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น พร้อมทั้งเผยแพร่ (500 แผ่น x 35 บาท)
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีชื่อเสียง จานวนไม่น้อยกว่า 10
เว็ปไซต์
(10 เว็ปไซต์ x 10000 บาท)
ดาเนินการออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
ค่าจัดทาระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (1 ระบบ x 40,000 บาท)
ดาเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านสื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (2 คลื่นวิทยุ x 5,000 บาท)
ดาเนินการออกแบบและผลิตสื่อ (ไวนิล) พร้อมติดตั้งและรือ้ ถอน (5 ชิ้น x 2,500 บาท)
ดาเนินการจัดทาเอกสารใบสมัคร (100 ชุด x 5 บาท)
ค่าเช่าจอ LED พร้อมระบบติดตั้ง
จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)
ค่าเช่าสถานที่ รวมถึงตกแต่ง-รือ้ ถอน ทาความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เวที โซฟา (1 วัน X 150,000 บาท)

15,000 ค่าพาหนะวิทยากรบรรยายแนะนาโครงการ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (2 คน x 7,500 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
3,000
6,000
5,000
10,500
75,000
12,000
3,000
5,000
97,900
18,000

42,500
30,000

คาชี้แจง
ค่าที่พักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (2 ห้อง x 1 วัน x 1,500 บาท)
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (2 คน x 3,000 บาท)
ค่าจัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม
จัดเตรียมอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะนาโครงการ (150 คน x 2 มื้อ 35 บาท)
จัดเตรียมอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะนาโครงการ (150 คน x 1 มื้อ x 1วัน x 500 บาท)
จัดให้มีการบันทึกและจัดทาภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 6,000 บาท)
จัดทาเอกสารประกอบการสัมมนาแนะนาโครงการ (150 ชุด x 20 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
2.3 กิจกรรมย่อย : คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพเข้าร่วมโครงการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 ราย
ดาเนินการจัดประชุมวิทยากร จานวนไม่น้อยกว่า 2 วัน
- จัดเตรียมอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
(15 คน x 1 มื้อ x 500บาท x 2 ครัง้ )
- จัดเตรียมอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
(15 คน x 2มื้อ x 50บาท x 2ครัง้ )
ค่าพาหนะวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 8,500 บาท)
ค่าที่พักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ
(10 ห้อง x 2วัน x 1,500 บาท)
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (120 ชุด x 20 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )

2,400
5,000
275,950 2.4 กิจกรรมย่อย : จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “3 Days Foundation People Skills for Leadership and Brand Storytelling” เพือ่ ให้ปู
พืน้ ฐานทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการสร้าง แบรนด์ให้แก่ธุรกิจตนเอง
52,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 3 มื้อ x 500 บาท)
5,250 ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x3 มื้อ x 50 บาท)
42,500 ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 8,500 บาท)
22,500 ค่าที่พักวิทยากร (5 ห้อง x 3 วัน x 1,500 บาท)
144,000 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (5 คน x 8 ชั่วโมง x 3 วัน x 1,200 บาท)
3,500 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)
700 ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 20 บาท)
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
560,675 2.5 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitching Demo” คัดเลือกผู้ประกอบการจานวน 10 ราย
250,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร Mentor จากต่างประเทศ (5 คน x 40,000 บาท)
85,000 ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน x 8500 บาท)
36,000 ค่าที่พักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
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20,000
2,000
525
17,700

คาชี้แจง

ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
ค่าตอบแทนวิทยากร Mentor ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (10 คน x 2 วัน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 มื้อ x 500 บาท)
ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 มื้อ x 50 บาท)
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 15 บาท)
จัดทารายงานความก้าวหน้าที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดาเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผล
การประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดทาเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จานวน 5 เล่ม DVD จานวน 5 ชุด
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
163,050
2.6 กิจกรรมย่อย : 6.จัดกิจกรรม “3 Module Intensive workshop & Networking”
•หลักสูตร Team Building
•หลักสูตร Business Valuation
•หลักสูตร Negotiation Tips for Startups
163,050
52,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 3 มื้อ x 500 บาท)
5,250 ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x3 มื้อ x 50 บาท)
25,500 ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (3 คน x 8,500 บาท)
10,800 ค่าที่พักวิทยากร (3 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท)
64,800 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (3 คน x 6 ชั่วโมง x 3 วัน x 1,200 บาท)
3,500 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)
700 ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 20 บาท)
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
141,325 2.7 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Matching Mentor & Networking”
30,000 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด (30 คน x 1 วัน x 1000 บาท)
1,500 ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด (30 คน x 1 มื้อ x 50 บาท)
85,000 ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน x 8,500 บาท)
12,000 ค่าที่พักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)
225 ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (15 ชุด x 15 บาท)
2,000 ค่าจัดทาเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,600 ค่าจ้างพิธีกรบรรยายไทยและอังกฤษ (1 วัน x 5,600 บาท)
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
3,041,500 1.8 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “One on One and Group Mentoring”
160,000 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 8 วัน x 1000 บาท)
8,000 ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด (20 คน x 8 มื้อ x 50 บาท)
425,000 ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน x 8,500 บาท x 5 ครัง้ )
60,000 ค่าที่พักวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (10 ห้อง x 5 วัน x 1,200 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
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คาชี้แจง
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายที่ปรึกษาชาวไทยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 60,000 บาท x 3 เดือน)
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายที่ปรึกษาชาวต่างชาติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 120,000 บาท x 3 เดือน )
ค่าวิเคราะห์และสารวจตลาดเบื้องต้น (Validate Idea) (10 ผู้ประกอบการ x 40,000 บาท)
ค่าจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชุด x 15 บาท x 5 ครัง้ )
ค่าจัดทาเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )
2.9 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitch Demo” เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาเสนอแผนธุรกิจให้แก่กรรมการและนักลงทุน ชิงเงินสนับสนุนต่อ
ยอดธุรกิจ
ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 1 มื้อ x 1วัน x 500 บาท)
ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 2 มื้อ 50 บาท)
ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน x 8,500 บาท x 1 ครัง้ )
ค่าใช้ที่พัก Mentor ไทยและต่างชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม (8 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (4 คน x 7,500 บาท x
1 ครัง้ )
ค่าที่พักนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (4 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท)
ค่าตอบแทนนักลงทุนเป็นกรรมการตัดสินเหมาจ่าย (4 คน x 5,000 บาท)
ค่าจัดทาเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (150 ชุด x 20 บาท)
ค่าผลิตสปอตโฆษณาผ่านสื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟังการ Pitching (2 คลื่นวิทยุ x 5,000 บาท)
ค่าจัดทาระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (1 ระบบ x 30,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ผู้ Pitching (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
ค่าเช่าจอ LED ขนาด 3 x 5 เมตร พร้อมระบบติดตั้ง
ค่าเช่าสถานที่ รวมถึงตกแต่ง-รือ้ ถอน ทาความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เวที โซฟา (1 วัน X 150,000 บาท)
ค่าเช่าเครือ่ งเสียงสาหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุมวันละ 5,000 บาท จานวน 3 คน
จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)
ค่าจัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (2 คน x 5,000 บาท)
จัดให้มีการบันทึกและจัดทาภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 6,000 บาท)

ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลที่ 1 มูลค่า 200,000 บาท, รางวัลที่ 2 มูลค่า 150,000 บาท
และรางวัลที่ 3 มูลค่า 50,000 บาท)
17,100 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดาเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดทาเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จานวน 5 เล่ม DVD จานวน 5 ชุด
5,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ )

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ดว้ ยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
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1. จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน
1. วางแผนการดาเนินกิจกรรม
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน X 2 วัน X 300 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (15 คน X 2 วัน X 2 มื้อ X 50 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (15 คน X 70 บาท X 2 วัน)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ x 2 วัน)
2. เปิดรับสมัครรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที
- ค่าจ้างเหมาเผยแพร่สปอตวิทยุ
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคลื่อนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR
- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ดตลอดโครงการ
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ (วิทยากร เจ้าหน้าที่) (10 คน X 1 วัน X 2 มื้อ X 300 บาท/มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม วิทยากรและผู้ดาเนินงาน (10 คน X 1 มื้อ X 50 บาท X 3 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ดาเนินการเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ (5 คน X 1 วัน X 6 ชั่วโมง X 1 ครัง้ )
- ค่ารถรับจ้างเหมาจ่าย (5 คน X 1 ครัง้ X 1 วัน X 2,000 บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร (5 คน/วัน X 1 ห้อง X 3 วัน X 2,200 บาท )
- ค่าพาหนะวิทยากร (เครือ่ งบินไป-กลับ) (5 คน X 1 ครัง้ X 6,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ x 1 วัน)
3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) พัฒนาพืน้ ฐานธุรกิจเชิงลึก และ สร้างแรงบันดาลใจ “3 Days Startup Bootcamp”
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที)่ (50 คน X 3 วัน X 2 มื้อ X 300 บาท/มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท X 3 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน X 3 วัน X 6 ชั่วโมง X 1200 บาท)
- ค่ารถรับจ้างเหมาจ่าย (5 คน X 1 ครัง้ X 3 วัน X 6,000 บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร (5 คน/วัน X 1 ห้อง X 3 วัน X 2,200 บาท )
- ค่าพาหนะวิทยากร (เครือ่ งบินไป-กลับ) (5 คน X 3 ครัง้ X 6,000 บาท)
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม (30 คน X 750 บาท X 30 วัน)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม (30 คน X 70 บาท/ชุด X 3 วัน)
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ x 3 วัน)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
604,540
86,400
90,000
50,000
26,400
225,000
60,000
24,000
10,500
15,000
450
16,790
1,583,240
576,000
252,000
126,000
21,000
66,000
225,000
180,000
15,000
90,000
16,790
450
15,000
895,140
320,000
1,000
50,000
15,000
11,200
60,000
12500
36,000

คาชี้แจง
4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) พัฒนาแนวคิดการจัดตั้งธุรกิจเชิงลึก
- ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน/วัน X 3 วัน X 6 ชั่วโมง X 2,000 บาท)
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที)่ (50 คน X 3 วัน X 2 มื้อ X 300 บาท/มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที)่ (50 คน X 2 มื้อ X 10 วัน)
- ค่าที่พักวิทยากร (4 คน/วัน X 1 ห้อง X 3 วัน X 2,200 บาท )
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม (30 คน X 750 บาท X 10 วัน)
- ค่าพาหนะวิทยากร (เครือ่ งบินไป - กลับ)(10 คน X 1 ครัง้ X 6000 บาท)
- ค่ารถรับจ้างเหมาจ่าย (4 คน X 1 ครัง้ X 3 วัน X 2,000 บาท)
- ค่าคู่มือ หนังสือคู่มือและเอกสารประกอบสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม (30 คน X 350 บาท/ชุด)
- ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ x 3 วัน)
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
5. กิจกรรมให้คาปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน X 3 ครัง้ X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท)
- ค่าจ้างเหมาให้คาปรึกษาแนะนาการจัดทาแผนธุรกิจ (Business Model) (ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ต่อ ผู้เข้าร่วมอบรม 1 คน) (7 คน X 6 ชั่วโมง X 3
ครัง้ X 2,000 บาท)
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที)่ (70 คน X 1 วัน X 3 ครัง้ X 2 มื้อ X 300 บาท/มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที)่ (70 คน X 2 มื้อ X 50 บาท X 3 ครัง้ )
- ค่าที่พักวิทยากรและผู้ให้คาปรึกษา (10 คน X 1 ห้อง X 1 วัน X 3 ครัง้ X 2,200 บาท)
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม (10 คน X 1 วัน X 3 ครัง้ X 750 บาท)
- ค่าพาหนะวิทยากร (เครือ่ งบินไป - กลับ) (10 คน X 3 ครัง้ X 6,000 บาท)
- ค่าคู่มือ หนังสือคู่มือและเอกสารประกอบสาหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดจนเครือ่ งมือประกอบการเรียน (30 คน X 500 บาท/ชุด)
- ค่าจัดทาเอกสารแผนธุรกิจ (Business Model) (30 คน X 1 เล่ม X 3,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ x 3 วัน)
6. จัดกิจกรรม “1 Days Startup Pitching”
- ค่าเช่าสถานที่พร้อมค่าสาธารณูปโภค (400 ตรม. X 800 บาท X 1 วัน)
- ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด (1 วัน x 1000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากกิจกรรม Pitching ในการนาเสนอแผนธุรกิจ (Business Model) 1 ครัง้
- ค่าจ้างเหมารือ้ ถอนสิ่งก่อสร้างภายในงานเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน (1 ครัง้ x 15,000บาท)
- ค่าจ้างเหมาผลิต Rollup (4 ชิ้น x 2,800 บาท)
- ค่าจ้างเหมาผลิต Backdrop (2 ชุด x 30,000 บาท)
จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับประธานในพิธีเปิด/แขกวีไอพี จานวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น (5 ชิ้น x 2,500 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน X 1 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2566
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
30,000
6,000
15,000
5,000
450
10,000
5,000
115,000
16,790
155,000
6,200
25,000

คาชี้แจง
- ค่าพาหนะวิทยากร(เครือ่ งบิน ไป - กลับ)(5 คน X 1 ครัง้ X 6,000 บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร (5 คน X 1 ห้อง X 1,200 บาท )
- ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที)่ (50 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 300 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที)่ (50 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท)
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
- ค่าตอบแทนพิธีกรในการดาเนินรายการ Pitching (2 คน X 5000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 ครัง้ x 1 วัน)
ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท, รางวัลที่ 2 มูลค่า 40,000 บาท
และรางวัลที่ 3 มูลค่า 25,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งทุกกิจกรรมและจัดทาสื่อวิดโี อประชาสัมพันธ์ความสาเร็จตลอดโครงการ
- ค่าสื่อบันทึกข้อมูล (Flash Drive) จานวน 20 ชุด (20 ชุด x 310 บาท)
- ค่าจัดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี พร้อมดีวีดี (10 ชุด X 3 งวด)

ลำดับควำมสำคัญ 11
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่งเสริ มตลำดเชิงรุ กผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang
Mai Brand) สินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ และสินค้ำเชิงสร้ำงสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่
10,132,000 บาท
กิจกรรมการดาเนินการรับสมัคร การสารวจ การคัดเลือก เพื่อให้ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
250,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กิ จ กรรมจัดแสดงและจ าหน่ ายสิ นค้ าผลิ ตภั ณฑ์ตราสั ญลั กษณ์จั งหวั ด
(Chiang Mai Brand) สิ นค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จานวน ๒
ครั้งๆ ละ ๕๐ คูหา
7,382,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX ,
STYLE BANGKOK หรืองานที่กรมส่ งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ
ส่วนราชการอื่นจัดขึ้น) จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คูหา
2,500,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 11

ชื่ อ โครงการ โครงการส่ งเสริ ม ตลาดเชิ งรุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เมื อ งเชี ย งใหม่ (Chiang Mai Brand) สิ น ค้ า สิ่ งบ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก ที่ 1 การดาเนิน การรับสมัคร การสารวจ การคัดเลื อก เพื่อให้ ได้รับตราสัญ ลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์เมือง
เชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
วงเงิน 250,000 บาท
กิจ กรรมหลั กที่ 2 จั ด แสดงและจ าหน่ ายสิ น ค้าผลิ ตภั ณ ฑ์ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ จังหวัด (Chiang Mai Brand) สิ นค้ าที่
มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/
ต่างภูมิภาค จานวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐ คูหา
วงเงิน 7,382,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 เข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX , STYLE BANGKOK หรืองานที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้น) จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐
คูหา
วงเงิน 2,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน : การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา วานิชรัตน์ ตาแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕
สถานที่ติดต่อ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การบริหารจัดการภายใน
องค์ กร และการยกระดับ ผลผลิ ตทางการเกษตร ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ มชน ธุรกิจบริการ การปรับ โครงสร้างกลไก การ
สนับสนุนและขับเคลื่อนให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและโอกาส ใน
การลงทุนในต่างประเทศ
ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให้ความคุ้มครองสินค้า
ไทยหรือสินค้าต่างประเทศที่มีการเรีย กขานตามชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ โดยที่สินค้านั้นต้องมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะเชื่อมโยง กับแหล่งภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ให้สามารถนาไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ โดยในจั งหวัดเชีย งใหม่ มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ศิล าดล
เชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ ร่มบ่อสร้าง จังหวัดลาพูน ขึ้นทะเบียน ผ้าไหมยกดอกลาพูน ลาไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลาไย
เบี้ยวเขียวลาพูน จังหวัดลาปาง ขึ้นทะเบียน ข้าวแต๋นลาปาง ชามไก่ลาปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นทะเบียน ผ้า
ฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม และถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน สังเกตได้ว่าสินค้าหลายประเภทในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนมีความความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแหล่งที่มาและยากต่อการเลียนแบบ จังหวัดต่าง ๆ จึงมีแนวคิด
กาหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Provincial Brand) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกาเนิดของสินค้าหรือ

๒
บริการที่มีแหล่ งผลิ ตในจั งหวัดนั้ น ๆ โดยสื่ อให้ ผู้ บ ริโภครับรู้ถึงคุณ ภาพของสิ นค้า ผ่ านการรับรองมาตรฐานใน
ระดับประเทศหรือระดับสากล บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัด ตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ของจัง หวัดมีภาพลักษณ์ที่ดี และชัดเจนต่อผู้บริโภคภายในประเทศ
และต่างประเทศ ผู้ ซื้อมีความเชื่อมั่น ว่าเป็ นสินค้าที่มีคุณ ค่า ซึ่งจะต้องมีการดาเนินกิจกรรมประชาสั มพันธ์และ
กิจกรรมอื่น ๆ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ให้เป็นที่รู้ จักและเป็น
หลักประกันให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ได้รับรู้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งหรือพื้นที่ใด ใน
ขณะเดียวกันอาจจะมีการใส่เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปในฉลากกากับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้
เกิดความน่าเชื่อถือ น่าประทับ ใจ จนกระทั่งในบางครั้ง ตัวเรื่องราวหรือตราสัญลักษณ์ รวมไปถึงสัญลักษณ์อื่นใดที่
ประกบอยู่ กั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากแนวคิ ด เพิ่ ม มู ล ค่ า (Creative Economy) ก่ อ ให้ เกิ ด
นวั ต กรรมใหม่ (Innovation) อาจเป็ น สิ่ งที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ยิ่ งกว่ า การรั บ รู้ ถึ งคุ ณ ค่ า จากตั ว
ผลิตภัณ ฑ์เพียงอย่างเดีย ว ก่อให้ เกิดการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่ งเสริมให้ผ ลิตภัณ ฑ์จังหวัดมี
ภาพลักษณ์ที่ดีและชัดเจนต่อผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่า ซึ่ง
จะต้องมีการดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่น ๆ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จั งหวัดเชีย งใหม่ เป็ น จั งหวัด ที่ได้ รับ การยอมรับ โดยทั่ ว ไปทั้ งในและต่ างประเทศ ด้านการผลิ ตและ
สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์
รวมทั้ง มีภูมิอากาศที่ดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจานวน ส่ งผลให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ค้าขายสิ นค้า/
บริการต่าง ๆ มาอย่างช้านาน ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าว ต่างมีความโดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตั ว สามารถ
ดึงดูดความสนใจและถือเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างสูง โดยในปี ๒๕๔๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ริเริ่มให้มีการจัดทาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) เพื่อรับรองสินค้าที่มีแหล่งผลิต
หรือการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีการสื่อเอกลักษณ์ของ
ล้านนาและเชียงใหม่ โดยเป็ นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก กล่าวคือ ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้า/บริการ ในจังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม ไปจนถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าว ขาด
ความต่อเนื่อง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ส่งผลให้การดาเนินการดังกล่าว ไม่สามารถ
ดาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
ตราสั ญลั กษณ์ผ ลิตภัณ ฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) ถือเป็นเครื่องมือช่วยในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งหากมีการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้ กั บ จั งหวั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยหากมี ก ารส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การขออนุ ญ าตใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ฯ และส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาด และขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลดี และขยายมู ลค่าทางการค้า
ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) :
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของตลาด เปลี่ ย นการใช้ จ่ า ย และเปลี่ ย นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ในมุ ม ของผู้ ป ระกอบการ การมาถึ ง ของ Digital
Disruption ช่ว ยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้ไม่น้อย หากผู้ ประกอบการสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือเติมเต็ม
ช่องว่างทางธุรกิจได้ด้วยตนเอง หรือผู้ประกอบการสามารถนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วมาต่อยอดให้ธุรกิจของตนเอง
เช่นการใช้ประโยชน์จาก ออนไลน์ มาร์เก็ตเพลส ที่ลงขายสินค้าได้ รวมถึงมีระบบจัดการหลังบ้านที่ใช้งานง่ายรวมถึง

๓
การจ่ายเงินครบในที่เดียว ทาให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME สามารถขายออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องลงทุนทาตลาด
เอง การดาเนิน โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการให้ ได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการเข้า
ร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ การทดสอบตลาดผู้บริโภคในต่างภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การนามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาค
๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๖
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาคอื่น
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๑. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพส่งออก สินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) สินค้าเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่
๒. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมด้าน
หัตถกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๑. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ภาคราชการ ภาคเอกชน
ท้องถิ่น และประชาชน
๒. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารของจังหวัดฯ ผู้ประกอบการสินค้า
หัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม OTOP, SMEs
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
(๔.๒) ผลผลิต ๑. ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
๒. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดทั้งสินค้าและ
บริการของจังหวัดเชียงใหม่
๓. มาตรฐาน ศักยภาพสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ และภาพลักษณ์ มีการพัฒนาและ
ยกระดับเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น

๔
(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑. เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการขยายตัวของการค้าในภูมิภาค
๒. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการ
พัฒนาและปรับตัวกับการค้ายุคใหม่
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เดิมและเปิดโอกาสในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต เกิดการแข่งขันเพื่อปรับตัวการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ทาการตลาดและจาหน่ายมากขึ้น
เชิงลบ : -ไม่ม-ี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลา
ที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
๑. การดาเนินการรับสมัคร การ
สารวจ การคัดเลือก เพื่อให้ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
เมืองเชียงใหม่ หรือสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์
๒. จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มี
ศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค
๓. เข้าร่วมงานแสดงและจาหน่าย
สินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX ,
STYLE BANGKOK หรืองานที่กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ
ส่วนราชการอื่นจัดขึ้น) จานวน ๑ ครั้ง
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คูหา

ต.ค. - ธ.ค.
65
✓

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
66
66

ก.ค. - ก.ย. 66

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๑๐,๑๓๒,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(๘) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา - ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ -

๕
(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ความพร้อมของโครงการ
(๑๐.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนิ น การได้ทั น ที หมายถึง ได้ ศึก ษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ นที่ ด าเนิน การหรือ ได้ รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :
๑) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ข้อจากัดการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีกิจกรรมเข้าร่วมงานที่หน่วยงานอื่นจัด
ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนจากปัจจั ยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมโดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการ :โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้าที่มี
ศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การดาเนินการรับสมัคร การสารวจ การคัดเลือกเพือ่ ให้ได้รับตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) /สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(3) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พัก พาหนะ

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(2) วัสดุสานักงาน
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศกั ยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

10,132,000
250,000
250,000
181,000
181,000
29,000
12,000
7,000
10,000
152,000
72,000
80,000
69,000
50,000
9,000
10,000
7,382,000

- ค่าอาหาร มื้อละ 120 บาท จานวน 10 คน 10 คณะ (120 x 10 x 10 = 12,000 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 35 บาท วันละ 2 มื้อ จานวน 10 คน 10 คณะ (35 x 2 x 10 x10 = 7,000 บาท)
- ค่าจัดทาเอกสารการประชุม จานวน 10 คณะๆ ละ 500 บาท (2 ครั้ง)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ คณะทางาน และเจ้าหน้าที่
(1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง จานวน 10 คน 10 คณะ ๆ ละ 240 บาท 3 วัน (100 x 240 x 3 = 72,000)
(2) ค่าที่พัก จานวน 10 คน 10 คณะ ๆ ละ 800 บาท 1 คืน (100 X 800 = 80,000)

การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คูหา

7,382,000
7,382,000
100,800
100,800 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. จัดซือ้ จัดจ้างฯ
24,000 -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 ครั้ง (2 ครั้ง)
76,800 -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 ครั้ง (2 ครั้ง)

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
7,274,380
374,380
374,380
31,740
26,880
4,860
106,800
76,800
30,000
172,000
112,000
60,000
63,840
8,640
19,200
36,000
6,900,000
1,500,000
800,000
400,000
800,000
600,000

คาชี้แจง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ (ช่วงจัดงาน)
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่
7 วัน x 8 คน x 240 บาท x 2 ครั้ง
ผูบ้ ริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ขึ้นไป
3 วัน x 3 คน x 270 บาท x 2 ครั้ง
- ค่าที่พัก
คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่
6 วัน x 8 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง
ผูบ้ ริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ขึ้นไป
2 วัน x 3 คน x 2,500 บาท x 2 ครั้ง
- ค่าเดินทาง
คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่
8 คน x 7,000 บาท x 2 ครั้ง
ผูบ้ ริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ขึ้นไป
3 คน x 10,000 บาท x 2 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสารวจพื้นที่
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง 6 วัน x 3 คน x 240 บาท x 2 ครั้ง
- ค่าเช่าที่พัก 4 วัน x 3 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง
- ค่าเดินทาง 3 คน x 6,000 บาท x 2 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า
(1) ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารปรับอากาศ สาหรับการจัดงานแสดงและจาหน่าย สินค้าในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 50 คูหา/ครั้ง 2 ครั้ง x 7 วัน x 150,000 = 1,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา พร้อมติดตัง้ และรื้อถอน 2 ครั้ง x 50 คูหา x 8,000 บาท = 800,000 บาท
(3) ค่าตกแต่งภายใน/ภายนอกสถานที่จัดงาน (จานวน 2 ครั้งๆ ละ 200,000 บาท)
(4) ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นตลอดระยะเวลาจัดงาน (จานวน 2 ครั้งๆ ละ 400,000 บาท)
(5) ค่าตกแต่งสถานที่และกิจกรรมพิธีเปิดงาน (จานวน 2 ครั้งๆ ละ 300,000 บาท)
- จัดกิจกรรม ออกแบบ ตกแต่งเวที และพิธีการต่างๆ
- จัด ตกแต่งสถานที่ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิด ชุดรับแขกสาหรับประธาน
และบุคคลสาคัญ และเก้าอี้สาหรับแขกที่ร่วมพิธีเปิดงาน
- ดาเนินการพิธีเปิดงาน พร้อมพิธีกร และพิธีการต่างๆ
- ของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดืม่
- จัดกิจกรรมบนเวทีตลอดการจัดงาน

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX
, STYLE BANGKOK หรืองานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วนราชการอื่นจัด
ขึ้น)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
400,000 (6) จัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน (จานวน 2 ครั้งๆ ละ 200,000 บาท)
1,400,000 (7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกวันๆ ละ 100,000 บาท X 7 วัน (จานวน 2 ครั้ง)
900,000 (8) ค่าประชาสัมพันธ์ (จานวน 2 ครั้งๆ ละ 450,000 บาท)
- สือ่ วิทยุ / โทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
- แผ่นพับ / โบรชัวร์ / Banner / ป้ายประชาสัมพันธ์ / จอ LED ฯลฯ
60,000 (9) ค่าบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาจัดงาน 7 วัน (จานวน 2 ครั้งๆ ละ 30,000 บาท)
40,000 (10) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการจัดงาน คู่มือสาหรับผูเ้ ข้าร่วมงาน 300 ชุด และค่าจัดทา
เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน (จานวน 2 ครั้งๆ ละ 20,000 บาท)
6,820
3,000
3,820
2,500,000 กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เช่น งาน Thaifex / งาน Style /งานที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นต้น จานวน 1 ครั้ง จานวน 20 คูหา
2,500,000
2,500,000
50,400
12,000 -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 ครั้ง
38,400 -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 ครั้ง
2,413,800
158,410 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
* ค่าใช้จ่ายข้าราชการระดับ วิชาการ / ทั่วไป ระดับ 8 ลงมา (จานวน 7 คน)
49,000
- ค่าเดินทาง
จานวน 7 คน ๆ ละ 7,000 บาท (ไป-กลับ)
11,760
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
จานวน 7 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 240 บาท
33,600
- ค่าที่พัก
จานวน 7 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 800 บาท
* ค่าใช้จ่ายข้าราชการ ระดับ 9 ขึ้นไป (จานวน 3 คน)
30,000
- ค่าเดินทาง
จานวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท (ไป-กลับ)
4,050
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
จานวน 3 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 270 บาท
30,000
- ค่าที่พัก
จานวน 3 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 2,500 บาท

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
2,240,000
900,000
600,000
700,000
40,000
15,390
10,640
4,750
35,800
14,800
11,000
10,000

คาชี้แจง
ค่าจ้างเหมาดาเนินกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
- ค่าคูหาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20 คูหา ๆ ละ 45,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดสร้างพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์และคูหา
- ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์
- ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ จานวน 7 คนๆ ละ 190 บาท 8 ครั้ง
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ผูป้ ระกอบการ ในการประชุมเตรียมความพร้อมจานวน 25 คน ๆ ละ 190 บาท 1 ครั้ง

ลำดับควำมสำคัญ 15
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภำพ
เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด - 19
6,000,000 บาท
กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
4,713,000 บาท
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1
กิจกรรมการพัฒนายกระดับตารับยาแผนไทยสู่สากล
1,287,000 บาท
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 15

ชื่อโครงการ โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
วงเงิน 4,713,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนายกระดับตารับยาแผนไทยสู่สากล
วงเงิน 1,287,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายสังคม วิทยนันทน์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๑๘๘-๙๐ ต่อ ๑๐๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562นโยบายหลักที่เกี่ยวข้องด้านที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันไทย
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 9 การพั ฒ นา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
แผนพัฒ นาภาคเหนือ สภาพัฒ น์ ฯ พ.ศ.2560-2565 ด้านที่ 1 พัฒ นาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงรวมทั้งต่อยอดการผลิต
สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ประเด็นการพัฒ นาจังหวัดเชียงใหม่ ด้า นที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญ หา / ความต้องการ : เนื่องจากปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19
ซึ่งทาให้ ห ลายธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก หรือมีรายได้ล ดลง รวมทั้งทาให้ แรงงานต้องถูกเลิกจ้างและกลั บสู่ภูมิล าเนา
เกิดการชะลอตัว ของธุรกิจ จนธุรกิจ หลายบริษัทถึงกับถอดใจกับ รายได้ที่ล ดลง จากการที่วิถีชีวิตของผู้ คนได้ได้
เปลี่ย นแปลงไป คนเริ่มอยู่ทางานที่บ้ าน ลดการออกมามี กิจกรรมนอกบ้าน จึงทาให้ เกิดการค้าขายกันในตลาด
ออนไลน์ ม ากขึ้ น ท าผู้ ป ระกอบการปรั บ ตั ว เข้ าสู่ Digital marketing มากขึ้ น ด้ว ยเหตุนี้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ จ าหน่ ายจึ งเป็ น สิ่ งส าคั ญ ยิ่ งที่ จ ะช่ ว ยให้ ธุ รกิ จ บนแพลตฟอร์ม ออนไลน์ นี้ มี ค วามยั่ งยื น สามารถแข่ งขั น ทั้ งใน
ระดับประเทศและในเวทีโลกได้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการจาเป็นต้องทาความรู้จักคือ “ผู้บริโภค” เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการ
จาเป็ น ต้องควบคุมคุณ ภาพสิน ค้าเพื่ อให้ ได้สิ นค้าที่ดีและมีคุณ ภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้ บริโภค เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้คนส่วนใหญ่ต่างให้ความสาคัญกับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ

และตระหนักถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นจึงนาไปสู่การยกระดับคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพและสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ สินค้าจาเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ผ่านการการประกัน
คุณภาพหรือ QA (Quality Assurance) และผ่านการควบคุมคุณภาพหรือ QC (Quality Control) และหลักการ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือที่เรียกว่า GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการับรอง
ของส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และพัฒ นาความคงตัวของผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อสร้างคุณ ภาพในตัว
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดด
เด่น ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากนี้การพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ Startup/ OTOP/ SMEs และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด ตลอดจนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน อันมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาด และ
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goal) ตามเป้าหมายที่ 1 คือ ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกที่และเป้าหมายที่ ๙ คือ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม โดยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ซ้าหรือใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการไหลของ
ขยะจะถูกแปรเปลี่ ยนเป็ น ทรัพยากรสาหรับการผลิ ตเพิ่มเติม เส้นทางนี้ถูกขับเคลื่อนโดยอัตราความเป็นเมืองที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างจากัดที่เพิ่มมากขึ้นโดยสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสาคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup/ OTOP/
SMEs ยกระดับและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ยกระดับบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขอนามัย การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย จึงเป็นเรื่อง
สาคัญยิ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศและตามสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อเร่งผลักดันช่วยเหลือผู้ประกอบการและส่งเสริม
ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
ความเร่ งด่ วน : มี ค วามจ าเป็ น เร่ งด่ ว นมาก เนื่ อ งจากผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะดาเนินต่อไปอีกนาน จะทาให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
การเข้าไปช่วยปรับ ปรุ งพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ยกระดับสิ นค้า เพิ่มศักยภาพผู้ ประกอบการ การส่ งเสริมและพัฒ นา
ช่องทางการตลาด จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เป็นการพั ฒ นา
ผลิ ตภั ณ ฑ์ของจั งหวัดเชีย งใหม่ ให้ มีศักยภาพมากขึ้น เพิ่มมูล ค่าสิ นค้าและบริการให้ ส ามารถอยู่ได้ อย่างยั่งยืน
สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
2. เพื่อยกระดับการค้าการลงทุน โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการสุขภาพ ตารับยาไทย ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. พัฒนาการออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
ได้อย่างยั่งยืน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
- จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง/สปา/นวด ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร ผู้ ป ระกอบการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ส มุน ไพร วิส าหกิจชุ มชนที่ เกี่ย วข้ องกั บการผลิ ต และแปรรูป
ผู้ประกอบการผลิตยาแผนไทย สมุนไพร
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกและจาหน่ายวัตถุดิบ อาหาร สมุนไพร ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ สมาคม
ส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา สมาคม
การค้าเครื่องสาอางสมุนไพรล้านนา สมาคมนวดแผนไทยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
และสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1.จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนา (30 ราย/70 ผลิตภัณฑ์)
2.รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนา (10 ล้านบาท)
(๔.๒) ผลผลิต
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน จานวน 70 ผลิตภัณฑ์
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการผลิต และการแข่งขันเชิงธุรกิจ จานวน 30
ราย
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มรายได้จากการจาหน่าย
3. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนาไปพัฒนาศักยภาพองค์กรและต่อยอดธุรกิจได้
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิ งบวก : มี ก ารยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ าสิ น ค้ า รวมทั้ งเพิ่ ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ และช่วยส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ทาให้เกิดโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
นามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาที่ยั่งยืน
เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพเพื่ อ รองรั บ ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New
Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19 งบประมาณ 4,713,000 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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1. การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ มี
จ าหน่ า ยในท้ อ งตลาด ตามมาตรฐานของแต่ ล ะ
✓
✓
ผลิ ตภัณ ฑ์ ก่อนเข้าสู่ตลาดดิจิตัล (กลุ่ มผลิ ตภัณ ฑ์
สุ ข ภาพด้ า นเครื่ อ งส าอาง สปา นวด อาหาร
สมุนไพร) จานวน 50 ผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการ
✓
✓
ผลิ ต ที่ ดี มุ่ ง สู่ ก ารตลาดดิ จิ ทั ล (กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุ ข ภาพด้ า นเครื่ อ งส าอาง สปา นวด อาหาร
สมุนไพร) จานวน 50 ผลิตภัณฑ์
3. พัฒ นาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสิน ค่าและเพิ่ม
✓
✓
มูลค่าผลิตภัณฑ์
4 พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good
✓
✓
Manufacturing Practice) และกระบวนการผลิต
ที่ถูกสุขอนามัย
5 การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการให้ มี อ งค์
✓
ความรู้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวชีวิตวิถีใหม่
(New normal) ผ่าน Zoom meeting
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนายกระดับตารับยาแผนไทยสู่สากล งบประมาณ 1,287,000 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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1. การสรรหากลุ่มเป้าหมายโดยการประชุมเชิง
✓
ปฏิบัติการในพื้นที่
2. การพัฒนาตารับยาแผนไทย จานวน 4
✓
✓
ผลิตภัณฑ์
3. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพ
✓
ตารับยาแผนไทยในพื้นที่ จานวน 4 แห่ง
4. การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผน
✓
ไทยและตารับยาแผนไทย จานวน 80 คน
5. กิจกรรมหลัก ๒.5 การเผยแพร่ภาพลักษณ์
✓
ศักยภาพตารับยาแผนไทย

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 6,000,000 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา -ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนิ น การได้ทัน ที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
1 เชียงใหม่
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
-สมาคมธุรกิจบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมโครงการต่ออาทิเช่น สมาคมไทยล้านนาสปา
สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สมาคมการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
สมาคมการค้าเครื่องสาอางสมุนไพรล้านนา สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการนวด
ไทยเชียงใหม่
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน จานวน 70 ผลิตภัณฑ์
2. ผูป้ ระกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการผลิต และการแข่งขันเชิงธุรกิจ จานวน 30 ราย
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้
วิกฤตโควิด-19
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
กิจกรรมย่อยที่ 1.1. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีจาหน่ายในท้องตลาด ตามมาตรฐานของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ตลาดดิจิตัล (กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสาอาง สปา นวด อาหาร
สมุนไพร) จานวน 50 ผลิตภัณฑ์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑๐) วัสดุวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

4,713,000
4,713,000
859,000

859,000
859,000
859,000
859,000 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารมาตรฐาน อาหารเลีย้ งเชื้อ สารเคมีเฉพาะพิเศษ และน้ายาเคมี สาหรับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีจาหน่ายในท้องตลาด
ตามมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสูต่ ลาดดิจิตัล สาหรับใช้เฉพาะการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล (กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสาอาง สปา นวด อาหาร สมุนไพร) จานวน 50 ผลิตภัณฑ์

2,475,000

๑. งบดาเนินงาน

2,475,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,475,000
2,475,000
495,000

ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี มุ่งสูก่ ารตลาดดิจิทัล 10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท
ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ผลิตภัณฑ์สปา ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี มุ่งสูก่ ารตลาดดิจิทัล 10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท
ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ผลิตภัณฑ์นวด ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี มุ่งสูก่ ารตลาดดิจิทัล 10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท
ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี มุ่งสูก่ ารตลาดดิจิทัล 10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท
ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี มุ่งสูก่ ารตลาดดิจิทัล 10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
๑. งบดาเนินงาน

495,000
495,000
495,000
495,000
495,000
495,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

495,000
495,000
495,000 1.ค่าจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 50 ผลิตภัณฑ์ x 9,900 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) และ
กระบวนการผลิตที่ถูกสุขอนามัย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ผ่าน Zoom meeting
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนายกระดับตารับยาแผนไทยสู่สากล
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การสรรหากลุ่มเป้าหมายโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การพัฒนาตารับยาแผนไทย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6

คาชี้แจง

495,000
495,000
495,000
495,000
ค่าจ้างเหมา พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) และกระบวนการผลิตที่ถูกสุขอนามัย ผูป้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการ 10 ราย x
495,000 49,500 บาท = 495,000 บาท
389,000

389,000
54,000
54,000 1.วิทยากรภาคบรรยาย จานวน 3 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาทx 5 ครั้ง = 54,000 บาท
335,000
20,000 ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการในรูปแบบไฟล์pdf. จานวน 1 ครั้ง x 20,000= 20,000 บาท
50,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย (อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เพื่อเผยแพร่ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ จานวน 10
เรื่อง x 5,000= 50,000 บาท
100,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดีโอสาธิตในภาคปฏิบัติของการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ จานวน 10 เรื่อง x 10,000= 100,000 บาท
150,000 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิตส่งไปให้ผเู้ ข้าอบรมในการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ จานวน 30 ราย x 5,000= 150,000 บาท
15,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาโปรแกรมใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certification) สาหรับผูผ้ ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ จานวน 1 โปรแกรม
x 15,000= 15,000 บาท
1,287,000
55,000
55,000
55,000
21,600
21,600 1.วิทยากรภาคบรรยาย จานวน 3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาทx 4 ครั้ง =21,900 บาท
33,400
27,000 1.ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ จานวน 1 คันx 3,000 บาทx 4 ครั้ง = 12,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาติดต่อ ประสานงานกิจกรรม = 15,000 บาท
6,400 1.ค่าอาหารกลางวัน 10 คนx100บาทx4 ครั้ง= 4,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 10 คนx 30บาทx2 มื้อ x 4 ครั้ง= 2,400 บาท
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000 1.ค่าตรวจวิเคราะห์ คุณภาพมาตรฐาน จานวน 20 ตัวอย่าง x 23,500 บาท = 470,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาติดต่อ ประสานงานกิจกรรม = 30,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การประชุมวิชาการในพื้นที่ด้านการพัฒนาศักยภาพตารับยาแผนไทย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย และตารับยาไทย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 การเผยแพร่ภาพลักษณ์ศักยภาพตารับยาแผนไทย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
130,000
130,000
130,000
21,600
21,600
108,400
102,000
12,000
30,000
60,000
6,400
4,000
2,400
402,000
402,000
402,000
45,000
45,000
335,000
26,400
224,600
60,000
50,000
45,000
40,000
24,000
5,600
84,000

คาชี้แจง

1.วิทยากร จานวน 3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาทx 4 ครั้ง =21,900 บาท

ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ จานวน 1 คันx 3,000 บาทx 4 ครั้ง = 12,000 บาท
ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงานกิจกรรม = 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต 4 แห่ง X 15,000 บาท= 60,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 10 คนx100บาทx4 ครั้ง= 4,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 10 คนx 30บาทx2 มื้อ x 4 ครั้ง= 2,400 บาท

ค่าวิทยากร จานวน 25 ชั่วโมง x 600 บาทx 3 วัน =45,000 บาท
1. ค่าที่พัก 3 ห้อง X 1,400 บาท x 2 คืน=8,400 บาท
2. ค่าพาหนะวิทยากร 3 คน X 6,000 บาท =18,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และนิทรรศการ =60,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดทาระบบการถ่ายทอดทางสืออิเล็กทรอนิกส์ = 50,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงานกิจกรรม = 45,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต = 40,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม 80 คนx 300 บาท= 24,000 บาท
6. ค่าจ้างเหมาจัดทาใบเกียรติบัตร 80 คนx 70 บาท= 5,600 บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คนx 250บาทx3 วัน = 60,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 80 คนx 50บาทx2 มื้อ x 3 วัน= 24,000 บาท

22,000
10,000 1.ค่าวัสดุสานักงาน = 10,000 บาท
12,000 1.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ = 12,000 บาท
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ 200,0000 บาท
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรกำรสร้ำงทักษะเชิงลึกกำรปลูกพืชแนวตั้งและกำรส่งเสริม
ดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรม (Deep learning on
vertical farming and digital Agro business)
8,000,000 บาท
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
127,085 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า
60 ราย และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
8,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรม
ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
5,000,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning)
ด้านการปลู กพืช แนวตั้ง (Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิทัล ธุ ร กิ จ
เกษตรอุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและ
การทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งทัศนคติในการพัฒ นา
ตนเองและธุรกิจ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย
1,360,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาแผนจาลอง
ธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
1,434,300 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการ
เรี ย นรู้ แ ลกเปลี่ ย นแนวคิ ด การด าเนิ น ธุร กิ จ และสร้ า งความสั ม พั นธ์
ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางในการขยายธุ ร กิ จ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ผู้ประกอบการจานวน 1 ครั้ง
70,615 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัลสาหรับธุ รกิจเกษตร
อุตสาหกรรม (Deep learning on vertical farming and digital Agro business)
กิจกรรมหลักที่ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
วงเงิน 127,085 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย และคัดเลือกให้เหลือ
ไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
วงเงิน 8,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วงเงิน 5,000,000 บาท
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 4 จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะเชิ งลึ ก (Deep learning) ด้ านการปลู ก พื ช แนวตั้ ง
(Vertical farming) ความรู้ ด้ า นดิ จิ ทั ล ธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรม (Digital Agro business)
ทดลองปลูกพืชจริงและการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนา
ตนเองและธุรกิจ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย วงเงิน 1,360,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาแผนจาลองธุรกิจ (Business model) ไม่น้อย
กว่า 30 แผน และพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15
ผลิตภัณฑ์
วงเงิน 1,434,300 บาท
กิจกรรมหลักที่ 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดการดาเนิน
ธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ผู้ประกอบการจานวน 1 ครั้ง
วงเงิน 70,615 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หน่วยดาเนินการ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม วงค์บุตร
ตาแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
จากการที่รัฐบาลได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญ
คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เป็นภาคส่วน
ที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
SMEs เป้ า หมาย มุ่ ง เน้ น ในด้ า นเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ (Productivity) การพั ฒ นาและยกระดั บ ความเป็ น มาตรฐาน
(Standard) และเพิ่ มมูล ค่าสิ น ค้าบริ การ โดยการประยุกต์ใช้น วัตกรรม (Innovation) ผสมผสานกับการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก

๒
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ภาคเกษตรมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่
และการจ้างงาน ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 293,158 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.8 ของ
ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็ก
และเป็นการผลิตที่เป็นลักษณะต่างคนต่างทา นับเป็นความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญปัญหา และข้อจากัดต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อ
รายได้ แ ละความเป็ น อยู่ ของเกษตรกรในอนาคตอั น ใกล้ แ น่ น อน และจากรายงานภาวะเศรษฐกิ จและการเงิน
ภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นราว 4.5% แต่ผลผลิต
สินค้าเกษตรลดลง 3.6% จากภัยแล้ง การที่ภาคเกษตรกรรมต้องอาศัยภูมิอากาศและน้า จึ งทาให้ภาคเกษตรกรรม
ของไทย มักได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศแปรปรวน เหมือนเช่นปัจจุบัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงยากต่อการควบคุม พื้นที่ทางการเกษตรเริ่มขาดแคลน และ
อัตราการเติบโตของประชากรทั่วโลกสูงขึ้น จึงมีความต้อ งการอาหารและพื้นที่การเพาะปลู กเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การปลูกพืชในแนวตั้งระบบปิด (Indoor Vertical Farming) และการทาโรงงานผลิตพืช (Smart Plant Factory)
จึงเป็น ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปั ญ หาข้างต้น โดยส่ งเสริมห่ วงโซ่คุณ ค่าทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยการนาเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีการเกษตร ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
และพัฒนาระบบการเกษตรกรรมให้มีคุณภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น ด้วยสามารถที่จะควบคุมการผลิตใน
ระบบปิดที่มีการควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกพืชในด้านต่าง ๆ ได้ในปริมาณที่มีความเหมาะสม โดยมีเซนเซอร์เป็น
ตัวควบคุมซึ่งทาให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมในด้านการลด Carbon footprint และ
มีผลผลิตที่ได้มีความแน่นอนในเชิงปริมาณ ในแต่ละรอบการปลูกสูงถึง 95% และปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพผู้ บ ริโภคเนื่ องจากไม่มีแมลงศัตรูพืช ในการนาเทคโนโลยี Smart Farm มาปรับใช้จะช่วยลดขนาดพื้น ที่
เพาะปลูกทาให้สามารถกระจายเข้าสู่ชุมชนได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจากัด แม้กระทั่งในตัวเมืองก็สามารถทาได้ นาไปสู่
การลดค่าขนส่ง รักษาคุณภาพของผลผลิต และยังมีการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพต่าง ๆ ของการปลูกพืชและข้อมูล
ผู้บริโภคในรูปของ Big Data เพื่อนามาพัฒ นาการปลูกพืชโดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็ บที่มีความเที่ยงตรงแม่นยามากขึ้น
ซึ่งอุตสาหกรรมการปลูกพืชแนวตั้งและโรงงานผลิตพืช ยังมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าจะมีการ
เติบโตจากเดิมในปี 2561 ที่มีมูลค่า 46,782 ล้านบาท เป็นมูลค่า 682,776 ล้านบาท ในปี 2568 โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยในปี 2561 - 2568 ร้อยละ 39.8 ต่อปี (ฐิติมา และคณะ, 2563)
ดังนั้ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อการเกษตรเป็ น สิ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ค วามจาเป็ น เพื่ อ ช่ ว ยให้
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีเครื่องมืออานวยความสะดวกและพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณ ภาพ ซึ่งการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ต้นน้า
(ภาคการผลิต) จนถึงปลายน้า (ภาคการตลาด ผู้บริโภค การขนส่ง) จะเป็นการนาไปสู่การสร้างเครือข่ายเกษตรกร
แบบใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจได้ แต่ทั้งนี้ประเทศไทยกาลังประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่มีทักษะ องค์ความรู้และฝีมือการทางานที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
ทางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมควรร่วมมือกันในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ และเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญเดิม ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับธุรกิจที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจการปลูกพืชแบบแนวตั้ง ในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

๓
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจการปลูก
พืชแนวตั้ง
2. เพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชแนวตั้งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย : ผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่ ห รื อ เกษตรกรรุ่ น ใหม่ หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน
สถาบันการศึกษา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ มีทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจการปลูก
พืชแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 ราย
2. จานวนแบบแผนจาลองธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
(๔.๒) ผลผลิต
1. จานวนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการ
ดาเนินธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 ราย
2. จานวนแบบแผนจาลองธุรกิจ (Business model) ที่ได้รับการพัฒ นาจากองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ร้อยละ 80 ของจานวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือ
มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ
การปลูกพืชแนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืช
แนวตั้งจริงที่สามารถผลิตและจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน
3. เกิดระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน
เชิงลบ : ไม่มี

๔
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2. รั บ สมั ค รผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ ห รื อ
เกษตรกรรุ่ น ใหม่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 ราย
และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
3. พั ฒ นาระบบการปลู ก พื ช แนวตั้ ง ที่
พร้ อ มส าหรั บ การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะ
เชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืช
แนวตั้ ง (Vertical farming) ความรู้ ด้ า น
ดิจิ ทัลธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม (Digital
Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและ
การทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
รวมทั้ งทั ศนคติ ในการพั ฒ นาตนเองและ
ธุ ร กิ จ และความรู้ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย
5. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะราย
เพื่ อ พั ฒ นาแผนจ าลองธุ ร กิ จ (Business
model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ จ ากการทดลองปลู ก พื ช
แนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
6. จั ด สั ม มนาเครื อ ข่ า ยของระหว่ า ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมให้ เกิ ด การเรี ย น รู้
แลกเปลี่ยนแนวคิดการดาเนินธุรกิจ และ
สร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการ
ขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ผู้ประกอบการจานวน 1 ครั้งต่อวัน

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 65

ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66

ก.ค. - ก.ย. 66

✓
✓

✓

✓
✓

✓

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 8,000,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
- ไม่มี –

✓

✓

๕
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนิ น การได้ทั น ที หมายถึง ได้ ศึก ษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ นที่ ด าเนิน การหรือ ได้ รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชแนวตั้งที่พัฒนาขึ้นให้เกิดการให้บริการแก่ผู้อบรมที่สนใจ พร้อมทั้งประสานการ
ต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดการพัฒ นาเทคโนโลยีดังกล่าวใน
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะอาศัยรายได้จากการอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการดูแลบารุงรักษา
โครงการดังกล่าว

๖
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
1. เทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้ง ที่เน้นการผลิตผักผลไม้ในคุณภาพที่สูงในราคาที่สูงตามไปด้วยนั้น ยังไม่เป็น
การรู้จักอย่างกว้างในกลุ่มผู้บริโภคทาให้ผู้ประกอบการต้องทาการใช้งบทางการตลาดที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้บริโภคให้เห็นถึงความสาหรับของผักผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าผักผลไม้ทั่วไปทั้งยังสามารถบริโภค
ได้ทันทีโดยไม่ต้องล้างเนื่องจากปราศจากทั้งสารเคมีและเชื้อโรค
2. ตลาดแรงยังไม่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวเนื่องจากผู้ดูแลโรงเรือนต้องมีทักษะเฉพาะ ซึ่งอุปสรรค
ดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้จากการดาเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
1. จานวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ มีทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจการปลูกพืช ไม่
น้อยกว่า 30 ราย
2. จานวนแบบแผนจาลองธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัลสาหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
(Deep learning on vertical farming and digital Agro business)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย และคัดเลือกให้
เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
127,085
4,000
1,400
1,400
20,000
60,000
20,000
20,000
285
8,000
4,000
1,400
1,400
1,000
5,000,000

- ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมวางแผนการดาเนินงาน) (20 คน X 1 มื้อ X 1 ครั้ง X 200 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ประชุมวางแผนการดาเนินงาน) (20 คน X 2 มื้อ X 1 ครั้ง X 35 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการดาเนินงาน (20 คน X 1 ชุด X 1 ครั้ง X 70 บาท)
- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บเพจตลอดโครงการ (10 เว็บไซต์/เว็บเพจ X 2,000 บาท)
- ค่าออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคลือ่ นไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที X 1 ครั้ง X 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 1 ช่องทาง X 20,000 บาท)
- ค่าออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ (1 ครั้ง X 20,000 บาท)
- ค่าผลิตโปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 1 หน้า (100 แผ่น X 2.85 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ) (20 คน X 1 มื้อ X 1 ครั้ง X 200 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ) (20 คน X 2 มื้อ X 1 ครั้ง X 35 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (20 คน X 1 ชุด X 1 ครั้ง X 70 บาท)
- ค่าเบ็ดเตล็ด (1 ครั้ง X 1,000 บาท)

5,000,000 - ค่าปรับปรุงอาคารและติดตัง้ ระบบปลูกพืชแนวตัง้

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืชแนวตั้ง
(Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิตัลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืช
จริงและการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ และความรู้อนื่ ที่
เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมหลักที่ 5 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาแผนจาลองธุรกิจ (Business model)
ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
1,360,000 โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้

คาชีแ้ จง

336,900 4.1 การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืชแนวตัง้ (Vertical farming) และดิจิทัลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
(Digital Agro business) สาหรับผูป้ ระกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่
120,000 - ค่าอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าที่) (40 คน X 1 มื้อ X 6 วัน X 500 บาท)
24,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าที่) (40คน X 2 มื้อ X 6 วันX 50 บาท)
2,100 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (30 คน X 1 ชุด X 1 ครั้ง X 70 บาท)
86,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน X 6 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท)
60,000 - ค่าพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (2 คน X 6 ครั้ง X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)
14,400 - ค่าที่พักวิทยากร (2 คน X 6 วัน X 1,200 บาท)
30,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (6 วัน X 5,000 บาท)
1,023,300 4.2 การทดลองปลูกพืชจริงในโรงปลูกพืชแนวตัง้ และทาการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
16,000 - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพร้อมและกากับติดตามการดาเนินงาน) (40 คน X 1 มื้อ X 2 ครั้ง X 200 บาท)
5,600 - ค่าอาหารว่าง (ประชุมเตรียมความพร้อมและกากับติดตามการดาเนินงาน) (40 คน X 2 มื้อ X 2 ครั้ง X 35 บาท)
4,200 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 คน X 1 ชุด X 2 ครั้ง X 70 บาท)
600,000 - ค่าจ้างทดสอบตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล (3 ผลิตภัณฑ์ X 3 ช่องทาง X 100,000 บาท)
150,000 - ค่าพันธุ์พืช (3 สายพันธุ์ X 500 หน่วย X 100 บาท)
157,500 - ค่าปุ๋ย สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์สาหรับการปลูก (3 สายพันธุ์ X 15 วัน X 3,500 บาท)
90,000 - ค่าสาธารณูปโภค (15 วัน X 6,000 บาท)
1,434,300
16,000 - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพร้อมและกากับติดตามการให้คาปรึกษาแนะนา) (40 คน X 1 มื้อ X 2 ครั้ง X 200 บาท)
5,600 - ค่าอาหารว่าง (ประชุมเตรียมความพร้อมและกากับติดตามการให้คาปรึกษาแนะนา) (40 คน X 2 มื้อ X 2 ครั้ง X 35 บาท)
4,200 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 คน X 1 ชุด X 2 ครั้ง X 70 บาท)
1,296,000 - ค่าจ้างเหมาให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนาแผนจาลองธุรกิจ (ผูเ้ ชี่ยวชาญ 1 คน ต่อ วิสาหกิจ 10 ราย รายละ 2 Man/days) (30
คน X 12 Man/days X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท)
112,500 - ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เกษตรกรรมจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (15 ผลิตภัณฑ์ X 7,500 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิด
การดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึง่ เป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการจานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
70,615

12,500
2,500
1,200
1,050
7,200
5,000
1,165
6,000
10,000
24,000

คาชีแ้ จง

- ค่าอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าที่) (25 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าที่) (25 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร (1 คน X 1 วัน X 1,200 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา (15 คน X 1 ชุด X 1 ครั้ง X 70 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน X 1 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท)
- ค่าพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (1 คน X 1 ครั้ง X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)
- ค่าเบ็ดเตล็ด (1 ครั้ง X 1,165 บาท)
- ค่าจัดทารายงานเบื้องต้น (20 ชุด X 300 บาท)
- ค่าจัดทารายงานฉบับกลาง (20 ชุด X 500 บาท)
- ค่าจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (20 ชุด X 1,200 บาท)

ลำดับควำมสำคัญ 21
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำร OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องกำรตลำดออนไลน์
โดยน้อมนำศำสตร์ของพระรำชำ สู่กำรพัฒนำอำชีพที่ยั่งยืน
8,660,000 บาท
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่
โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
561,400 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิ จ กรรมการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์
1,244,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์
2,134,600 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
1,000,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว
3,720,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 21

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่อง
การตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน
ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
วงเงิน 561,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยวชุมชนในเรื่อง
การตลาดออนไลน์
วงเงิน 1,244,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์
วงเงิน 2,134,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
วงเงิน 1,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 จัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว
วงเงิน 3,720,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายเจริญ สีวาโยตาแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐84-8740583
สถานที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
รัฐบาลที่ได้กาหนดนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ ทาให้ระบบ
การบริหารและการจัดการในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่ถือเป็นกลไกสาคัญสาหรับการบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศ
ต้องเร่งตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว การเลือกกลยุทธ์และเครื่องมือทางการบริหารด้านการตลาดออนไลน์
ที่เหมาะสมกับ บริบทของประเทศที่กาลังเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบการพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่ปรารถนาให้
ประชาชนคนไทยปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ “ประเทศไทย 4.0” ยุคสมัยของการพัฒนาผู้ประกอบการOTOP
รุ่นใหม่ ให้เป็น ส่วนสาคัญ ในการจัดการความรู้ของประเทศไทยให้ ก้าวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมที่ขับเคลื่อนด้วย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) และสั ง คมแห่ ง นวั ต กรรมทางการบริ ห าร (Innovative Administration)
จึงจาเป็นต้องเน้นการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจสมดุล และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสานักงานการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งขับเคลื่อน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ " ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ได้ ผ่ า นกระบวนการวิ เคราะห์ ท าให้ มี ค วามง่ า ย ท้ า ทาย และเป็ น ไปได้ ในการปฏิ บั ติ
จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว รวมไปถึงบุคลากรทุกคน ใช้เป็น
กรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกาหนดรูปแบบ นาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ดังนั้น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน ในเรื่องการตลาดออนไลน์ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงได้
จัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาด

๒
ออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่ งยืน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ OTOP
และชุมชนท่องเที่ยว ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน ให้มีการปรับตัวรองรับ New Normal
ซึ่งหมายถึง ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งหมายถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการ บูรณาการร่วมกันตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ทั้งในด้านกิจกรรม
และงบประมาณ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากการระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ยังมี ความไม่ แน่ น อนของการสิ้ น สุ ดการระบาดและ
แนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทย และได้ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ทาให้จาเป็นต้องใช้
ทรั พยากรของภาครั ฐและความสามารถในการจั ดหาทรั พยากรในการพยุ งเศรษฐกิ จเพื่ อลดผลกระทบของประชาชนใน
ภาคส่วนต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ สามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ เพื่อรักษาการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ จากแนวโน้มความปกติใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาการ
ส่งออกและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยประกอบการอย่างมีเหตุผล พอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายในอันจะช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบ (Resilient) จากวิกฤต
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ความหลากหลายทางด้านการผลิตสินค้า เช่น สินค้าเกษตร สินค้าของผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP อาหารแปรรูป สินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่ง มีความรู้ด้านงานฝีมือและภูมิปัญญาที่หลากหลายในการผลิต
สิ น ค้ า เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ ต้ อ งการตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการ OTOP และชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
ไม่ส ามารถจ าหน่ ายสิ น ค้าได้ในช่ว งที่ เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
ไม่มีเงินทุนในการลงทุนปรับตัวการทาธุรกิจการค้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้ประกอบการ OTOP และ
ชุมชนท่องเที่ยว ยังขาดความรู้และเทคโนโลยี ดิจิทัลด้านการสื่อสารออนไลน์ทางด้านการตลาด เพื่อทาให้สินค้าเป็นที่ดึงดูด
ความสนใจจากผู้บริโภค มาซื้อสินค้า และยังขาดศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลด้านการสื่อสารออนไลน์
ในการจาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการสร้างโอกาสทาง
การตลาดและเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ จึ งเป็ น เรื่อ งจ าเป็ น ที่ ต้ อ งด าเนิ น การโดยเร็ ว
ซึ่งการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์
โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒ นาอาชีพที่ยั่งยืน สามารถทาให้ ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ได้ เรี ย นรู้ ก ระบวนการการสร้ า งการตลาดบนเครือ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ (facebook fanpage/ Line
Account official) และนาไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างรายได้จากช่องทางการขายออนไลน์ด้วยตัวเองได้
อย่างยั่งยืน ทาให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

๓
ความเร่งด่วน :
มีระดับความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากต้องการเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความรู้ในเรื่องการการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในการเตรียมความพร้อมและ
ปรับ ตัวเข้าสู่การตลาดออนไลน์ หลั งจากได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบความปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) จึงจาเป็นต้องนาระบบ
เทคโนโลยี ด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยสร้างสรรค์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาด
ออนไลน์ ก่อเกิด รายได้จากช่องทางการจ าหน่ ายสิ นค้าทางออนไลน์ ช่วยลดค่าครองชีพในช่วงประสบปัญหาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนให้มีความรู้ใน
เรื่องการการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
2. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการตลาดออนไลน์
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเข้าสู่การตลาดออนไลน์
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๖
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 500 ราย/กลุ่ม ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ประชาชน สมาชิกกลุ่มในชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ๑. ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในเรื่องของการตลาดออนไลน์ จานวน 500 ราย
2. ร้ อยละ 80 ของกลุ่ มเป้ าหมายที่ ได้รับ การอบรมในโครงการฯ มีช่ องทางการตลาดบนสื่ อออนไลน์
ช่ อ งทางใดช่ อ งทางหนึ่ ง เช่ น FacebookFanpage/ Line Account official เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างน้ อ ยหนึ่ ง
ช่องทาง

๔
(๔.๒) ผลผลิต 1. มีผู้ประกอบการOTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน ที่มีศักยภาพการตลาดออนไลน์ โดย
น้อมนาศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน (การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน)
2. ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดทางการตลาดของธุรกิจในด้านการตลาดออนไลน์ พร้อมปรับธุรกิจให้เข้า
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนการท่องเที่ยวชุมชน (CBT) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชนในท้องถิ่น
3. ผู้ประกอบการมีช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
(๔.๓) ผลลัพธ์ 1. มีกลุ่มต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนด้านการตลาดออนไลน์
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป
2. มีผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนสามารถนาการเรียนรู้กระบวนการ
การสร้างการตลาดบนเครือข่ายสั งคมออนไลน์ (facebook fanpage/ Line Account official)
ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมช่องทางใดช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งสร้างรายได้จากช่องทางการขาย
ออนไลน์ด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผู้ป ระกอบการ OTOP ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒ นา
ศักยภาพทางการแข่งขัน และมีความพร้อมในการค้าการลงทุน ขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมและนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตภายใต้การแข่งขันโดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นสื่อทาการตลาดออนไลน์ เป็นการปรับตั วของ
ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ มี
การพั ฒ นารู ป แบบ คุณ ภาพ มาตรฐาน ให้ ต รงกับ ความต้องการของผู้ บ ริโภคและตลาดออนไลน์ ท าให้ เกิ ดรายได้แ ก่
ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอาเภอ
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนาศาสตร์ของ
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเทคนิคและ
ทักษะด้านการตลาดออนไลน์
กิจกรรมที่ 4. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตลอดหลักสูตร
กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/
ชุมชนท่องเที่ยว

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66
✓

✓
✓
✓
✓

๕
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 8,660,0๐๐ บาท
(๘) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ความพร้อมของโครงการ
(๑๐.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่ อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๑) ประสานเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
2) ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดลักลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์
โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนา
ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยว
ชุมชน ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1.1 การเตรียมความพร้อมและสร้างการเรียนรู้ เรื่องการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชา สู่การ
พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1.2 การเรียนรู้กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
กิจกรรมที่ 1.3 อบรมการพัฒนาและปรับเปลี่ยน Mindset ด้านการตลาดออนไลน์ สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน (ครั้งละ 1 วัน)
ผู้เข้าร่วมอบรม 600 คน ได้แก่
1. ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 500 คน
2. ชุมชนท่องเที่ยว 25 ชุมชน ๆ ละ 2 คน จานวน 50 คน
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 25 อาเภอ ๆ ละ 2 คน จานวน 50 คน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร ราชการ (บรรยาย)
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

- ค่าพาหนะ

ปี 2565

ปี 2566

คาชี้แจง

8,660,000

561,400

1,800 วิทยากร 1.5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน 2 คน ( 1 รุ่น)
9,600 วิทยากร 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 คน ( 1 รุ่น)

180,000
60,000
60,000
10,000
240,000

- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 600 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 600 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 1 วัน
- ค่าวัสดุฝึกอบรมฯ จานวน 600 คน ๆ ละ 100 บาท 1 วัน
- เจลล้างมือ จานวน 200 ขวด ๆ ละ 50 บาท
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (ถัวเฉลี่ยไป-กลับ) จานวน 600 คน ๆ ละ 400 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน
ในเรื่องการตลาดออนไลน์
กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาเทคนิคการสร้าง ช่องทางการจัดจาหน่ายบนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) (สาหรับ
ผู้ประกอบการ OTOP และท่องเที่ยวชุมชน) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 2.2 การเพิ่มศักยภาพ ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการปรับตัวรองรับ New Normal
(สาหรับผู้ประกอบการ OTOP และท่องเที่ยวชุมชน) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 2.3 เทคนิคการส่งเสริมการตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ต่อรุ่น รุ่นละ 250 คน)
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

ปี 2565

ปี 2566
1,244,000

144,000 วิทยากร 12 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 5 คน ( 2 รุ่น)

450,000
100,000
50,000
200,000
300,000
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์
กิจกรรมที่ 3.1 เรียนรู้การสร้างเรื่องราวของสินค้า บริการ เพื่อเพิ่มมูลค่า ของธุรกิจ (story telling)
กิจกรรมที่ 3.2 การผลิตสื่อหลากหลายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 3.3 การศึกษาดูงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการ OTOP และท่องเที่ยวชุมชน ด้านการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่ ( 2 วัน 1 คืน )
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

คาชี้แจง

- ค่าอาหาร จานวน 500 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 1 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 500 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 1 ครั้ง
- ค่าวัสดุฝึกอบรมฯ จานวน 500 คน ๆ ละ 100 บาท 1 ครั้ง
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (ถัวเฉลี่ยไป-กลับ) จานวน 500 คน ๆ ละ 400 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 500 คนๆ ละ 600 บาท 1 คืน

2,134,600

144,000 วิทยากร 12 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 5 คน ( 2 รุ่น)

450,000
100,000
200,000
300,000

- ค่าอาหาร จานวน 500 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 1 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 500 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 1 ครั้ง
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (ถัวเฉลี่ยไป-กลับ) จานวน 500 คน ๆ ละ 400 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 500 คนๆ ละ 600 บาท 1 คืน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) ค่าวัสดุฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
– การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

ปี 2565

ปี 2566
60,000
100,000
500,000
250,000

- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 50 คัน ๆ ละ 1,200 บาท
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จานวน 5,000 ชิ้น ๆ ละ 20 บาท 1 งาน
- ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดีทัศน์ 1 งาน 1 ครั้ง จานวน 500,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาหนังสือ จานวน 1,000 เล่ม ๆ ละ 250 บาท 1 โครงการ

30,600
1,000,000

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก สาหรับคณะติดตามประเมินผลโครงการ จานวน 3 คณะ ๆ ละ
300,000 บาท รวม 900,000 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารสรุปประเมินผล จานวน 200 เล่ม ๆ ละ 500 บาท รวม 100,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมา

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว

คาชี้แจง

3,720,000

- จัดนิทรรศการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
- จัดบูธแสดงและจาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และนาเสนอผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 500 บูธ
ระยะเวลา 9 วัน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมในโครงการ

3,720,000 - ค่าจ้างเหมาการดาเนินงานการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว จัดแสดง
นิทรรศการเพื่อนาเสนอผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย จานวน 1 ครั้ง
จานวนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 วัน

ลำดับควำมสำคัญ 25
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรสร้ำงแรงงำนฝีมือด้ำนบริกำรสุขภำพด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น
4,602,700 บาท
กิจกรรมการฝึกอบรม
4,480,200 บาท
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมติดตามการมีงานทาหลังจบการฝึกอบรม
122,500 บาท
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 25

ชื่อโครงการ โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรม
วงเงิน 4,480,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 ติดตามการมีงานทาหลังจบการฝึกอบรม
วงเงิน 122,500 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นที่ 4 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
หน่วยดาเนินการ สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่ ตาแหน่ง : แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 088 577 3074
สถานที่ติดต่อ สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) การยกระดับศักยภาพของประเทศอยู่บนพื้นฐานแนวคิด 3
ประการ คือ (1) ต่อยอดอดีต (2) ปรับปัจจุบัน และ (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต การสร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวที่สามารถดึดดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่ วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณ ภาพสู งด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงามและแพทย์ แผนไทย จึงเป็ น ประเด็นยุทธศาสตร์ห นึ่งในการสร้างความสามามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ กุญแจสาคัญของการสร้างระบบนิเวศที่สามารถสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
คณะรัฐ มนตรี เห็ น ชอบกรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ให้เท่าทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งสร้าง
ความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์ จ ากการพัฒ นาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไทยไปสู่ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้าง
คุ ณ ค่ า สั งคมเดิ น หน้ าอย่ า งยั่ งยื น ” Hi-Value and Sustainable Thailand ภายใต้ อ งค์ ป ระกอบที่ ต้ อ งด าเนิ น การ 4
ด้าน เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ กาหนดไว้ 13 เรื่อง (milestone) ที่ประเทศไทยให้ความสาคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยมีเรื่อง
“ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน ” (เอกสารประกอบการระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตีพิมพ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ชี้ให้เห็นว่าภายหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 อุ ป ทานส่ ว นเกิ น ของธุรกิจ ท่ อ งเที่ ยวจะท าให้ เกิ ด การแข่งขัน ทางด้านราคาที่ รุน แรง ดั งนั้ น
การสร้างความหลากหลายของบริการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิน ค้าและบริการ ดึงดูดและ
สร้างความเต็มใจในการที่จะใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและเพิ่มระยะเวลาพานัก (length of Stay) ทาให้เพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวและลดปัญหาการแข่งขันราคาได้ การเพิ่มมูลค่าให้การท่องเที่ยวโดยการควบรวมแพ็คเกจนวดไทยและสปา
จะทาให้การท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นเรื่อง
สาคัญในลาดับต้นที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยแรงงานที่ประกอบอาชีพนวดไทยและสปาในสถานประกอบการหรือโรงแรม

๒
ต้องมีทักษะในการนวดไทยและสปา ทักษะในการบริการ รวมถึงทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าด้วย ดังนั้น การพัฒ นา
แรงงานในทุกมิติจึงต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น นวดไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่ องค์กร
ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ซึ่ง เป็นศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ควรมีการส่งเสริมให้ แรงงานที่มีศักยภาพได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้
สร้างความยั่งยืนให้มรดกภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายที่จะผลักดันให้จังหวัดเป็น Wellness City ควบคู่กับ นโยบาย Smart City เพื่อการ
ก้าวไปสู่การเป็น Smart Wellness ดังนั้น การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะฝีมือสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
นโยบาย Smart Wellness เป็นเรื่องที่จาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการควบคู่ไปกับนโยบาย Smart Wellness คุณสมบัติ
สาคัญของแรงงานด้านบริการสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย Smart Wellness ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะ
มีทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานแล้วต้องมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักดีทั่วโลก จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ทีไ่ ด้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การบริการ
ด้านสุขภาพ ทั้งการนวดไทยและการนวดสปา เป็นบริการนวดเพื่อสุขภาพ มีการใช้สมุนไพรไทยในการผ่อนคลายร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการของไทยมีจุดเด่นด้านอัธยาศัย
และมารยาทในการให้บริการ ในขณะที่ประเทศไทยยังมีข้อจากัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ เกิดปัญหาการ
แย่งซื้ อตัว บุ ค ลากรที่มี ความสามารถและความรู้ ร ะหว่างผู้ ประกอบการในประเทศด้ว ยกั น เอง และบุค ลากรในสถาน
ประกอบการของไทยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จากัด ดังนั้น การสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการ
สุ ข ภาพด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น จึ งควรได้ รับ การส่ งเสริม และสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ แรงงานได้รับ การฝึ ก อบรมมี ทั ก ษะที่ ได้
มาตรฐานในการให้บริการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ การให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้ให้บริการต้องมี
ทักษะ ด้านการนวด ด้านการบริการ ด้านการสื่อสาร และความรู้ด้านสมุนไพรไทย แรงงานที่ให้บริการในปัจจุบันยังขาด
ทักษะที่จาเป็นเหล่านี้มากน้อยแตกต่างกันไป การสร้างแรงงานเพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะเป็นจุดเด่น
ที่ทาให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการมีความประทับใจต้องการใช้บริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
แรงงานใหม่และผู้ว่างงานเป็นจานวนมาก และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสนับสนุนสร้างมูลค่า
การบริการด้านสุขภาพควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาว
การบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ได้ รั บ ความนิ ย มในการท่ อ งเที่ ย วที่ มี มู ล ค่ าสู งสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ
(1) การนวดไทย และ (2) การนวดสปา และเทคนิคการนวดที่มีลักษณะเฉพาะมีเอกลักษณ์ที่สามารถสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การนวดตอกเส้น การนวดหินร้อน เป็นต้น การใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยหรือเครื่องหอมในการ
ให้ บริการหรือมอบให้ผู้รับบริการเป็นที่ระลึก ซึ่งจะสร้างความประทับใจและเป็นการกระตุ้นการตลาดด้วยอีกทางหนึ่ง
การสื่อสารเพื่อให้การบริการได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าก็เป็นเรื่องจาเป็น ดังนั้น ทักษะภาษาอังกฤ ษและ
ภาษาจีนในการให้บริการ จึงมีความสาคัญกับธุรกิจด้านบริการสุขภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โซเชียล
มีเดีย การทาการตลาดออนไลน์ เป็นเรื่องที่จาเป็นในการประกอบอาชีพในยุคดิจิตัลเพื่อสร้างการดึงดูดผู้ใช้บริการ ดังนั้น
ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ต้องครอบคลุมทักษะทุกด้านเพื่อให้แรงงานที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาทักษะความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ และให้บริการด้วยทักษะฝีมือที่มีคุณภาพ สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น
สินค้าและบริการ สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่งจะสามารถสร้างงานต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ที่มั่นคง ดังนั้น ในโครงการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจะ

๓
ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริการสุขภาพ 2 กลุ่ม คือ (1) การให้บริการด้านนวดไทย และ (2) การให้บริการ
ด้านนวดสปา โดยผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละกลุ่มจะได้รับการฝึกอบรม จานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. การให้บริการด้านนวดไทย ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) นวดไทย
เพื่อสุขภาพ (2) การนวดตอกเส้น (3) การทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ (4) ภาษาอังกฤษสาหรั บอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ (5) ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
สุขภาพ
2. การให้บริการด้านนวดสปา ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) การนวดส
วีดิช (2) การนวดหินร้อน (3) การทาเครื่องหอม (4) ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (5) ภาษาจีนสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ความเร่งด่วน :
การเตรียมแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานมีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเมื่อสถานการณ์โรคโควิด -19
คลี่ คลาย การท่ องเที่ ยวจะฟื้น ตัวและมีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวและบริการจานวนมาก ดังนั้ น
การเตรียมความพร้อมแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานจึงควรดาเนิน การก่อนล่วงหน้า
โดยเฉพาะการนวดไทยและการนวดสปาที่ ต้อ งอาศั ย การฝึ ก อบรมที่ ได้ ม าตรฐานตามหลั ก วิช าการและมี ก ารฝึ ก งาน
ที่ครบถ้วน เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพด้านบริการสุขภาพให้แก่แรงงานใหม่
และผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสร้างแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัด
2. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่แรงงานใหม่และผู้ว่างงานให้มีทักษะความรู้ด้านบริการสุขภาพ สามารถประกอบอาชีพ
มีรายได้ที่ยั่งยืน
3. เพื่อรักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทรงคุณค่าและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๑. กลุ่มแรงงานใหม่ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านบริการสุขภาพ
๒. กลุ่มแรงงานที่ว่างงานและแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเดิมเป็นอาชีพด้านบริการสุขภาพ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๑. แรงงานใหม่ แรงงานทีว่ ่างงาน และแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพด้านบริการสุขภาพ
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรม

๔
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ๑. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถประกอบอาชีพได้ 200 คน
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมในฐานะนายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพร้อยละ 80 ของจานวน
แรงงานที่ได้รับการพัฒนา
(๔.๒) ผลผลิต ๑. แรงงานสามารถประกอบอาชีพด้านบริการสุขภาพได้
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมในฐานะนายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพ
๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการนวดไทยให้มีมูลค่าทางการตลาด
(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑. เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ แรงงานงานมีรายได้ส่งผลให้ ภ าพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น
ลดความเลื่อมล้าของรายได้ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
๒. เกิ ด ผลทางสั งคม แรงงานมี รายได้ มั่ น คงเลี้ ย งดู ต นเองและครอบครัว ได้ ครอบครัว มี ค วามสุ ข
ลดปัญหาทางสังคมของจังหวัดได้
3. เกิดผลทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการรักษาและพัฒนาทาให้วัฒนธรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์สาคัญของจังหวัดมีความยั่งยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐานสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว ลดความเลื่อมล้าของรายได้ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ลดปัญหา
ความยากจน ทาให้ปัญหาทางด้านสังคมลดลงไปด้วย และเป็นการรักษาคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้
เชิงลบ : -ไม่ม-ี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66
๑. การฝึกอบรม







๒. ติดตามการมีงานทาหลังจบ
การฝึกอบรม
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 4,602,700 บาท
(๘) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
- ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ (๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จ้างเหมา

๕
(๑๐) ความพร้อมของโครงการ
(๑๐.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...............................................
 ไม่มี
(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๑) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการสร้างและยกระดับแรงงานฝีมือสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

4,602,700
4,480,200
4,480,200
4,480,200
50,400
50,400 เป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จานวน 10 รุ่น ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 12 วัน ๆ 7 ชั่วโมง ๆ 60 บาท รวม
เป็นเงิน 50,400 บาท (10 รุ่น x 1 คน x 10 วัน x 7 ชม. X 60 บาท = 50,400 บาท)
4,263,800
1,312,000
432,000 - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 432,000 บาท (2 คน x 12 เดือน x
18,000 บาท = 432,000 บาท)
400,000 - จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิด-ปิดโครงการ จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท (2 ครั้ง x 200,000 บาท = 400,000 บาท )
200,000 - ค่าประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ครั้งๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (4 ครั้ง x 50,000 บาท = 200,000 บาท)
- สื่อวิทยุ / โทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
- แผ่นพับ / โบรชัวร์ / Banner / ป้ายประชาสัมพันธ์ / จอ LED ฯลฯ
200,000 - ค่าบันทึกภาพและเสียงรวมถึงการตัดต่อสรุปภาพรวมกิจกรรมทั้งโครงการ จานวน 4 ครั้งๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (4
ครั้ง x 50,000 บาท = 200,000 บาท)
80,000 - ค่าจัดทาสรุปผลการดาเนินงานพร้อมจัดส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4 ครั้งๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
(4 ครั้ง x 20,000 บาท = 80,000 บาท)
2,951,800
65,300 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดไทย ภาคทฤษฎี จานวน 1 คน ๆ ละ 29 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 65,250 บาท
(1 คน x 29 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 65,250 บาท)
553,500 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดไทย ภาคปฏิบัติ จานวน 2 คน ๆ ละ 123 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 553,500
บาท (2 คน x 123 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 553,500 บาท)
72,000 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดสวีดิช ภาคทฤษฎี จานวน 1 คน ๆ ละ 32 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 72,000
บาท (1 คน x 32 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 72,000 บาท)

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
540,000 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรสวีดิช ภาคปฏิบัติ จานวน 2 คน ๆ ละ 120 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 540,000
บาท (2 คน x 120 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 540,000 บาท)
67,500 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดตอกเส้น จานวน 1 คน ๆ ละ 30 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 67,500 บาท (1 คน
x 30 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 67,500 บาท)
67,500 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการนวดหินร้อน จานวน 1 คน ๆ ละ 30 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 67,500 บาท (1
คน x 30 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 67,500 บาท)
40,500 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ จานวน 1 คน ๆ ละ 18 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวม
เป็นเงิน 40,500 บาท (1 คน x 18 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 40,500 บาท)
40,500 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการทาเครื่องหอม จานวน 1 คน ๆ ละ 18 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท จานวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 40,500 บาท
(1 คน x 18 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 40,500 บาท)
135,000 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จานวน 1 คน ๆ ละ 30 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 450 บาท x
จานวน 10 รุ่น รวมเป็นเงิน 135,000 บาท (1 คน x 30 ชม. X 450 บาท x 10 รุ่น = 135,000 บาท)
135,000 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จานวน 1 คน ๆ ละ 30 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท x จานวน 10 รุ่น
รวมเป็นเงิน 135,000 บาท (1 คน x 30 ชม. X 450 บาท x 10 รุ่น = 135,000 บาท)
135,000 -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จานวน 1 คน ๆ ละ 30 ชั่วโมง ๆ ละ 450 บาท x
จานวน 10 รุ่น รวมเป็นเงิน 135,000 บาท (1 คน x 30 ชม. X 450 บาท x 10 รุ่น = 135,000 บาท)
90,000 -ค่าวัสดุฝึกสาหรับการฝึกอบรม จานวน 10 รุ่น ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท (10 รุ่น x 9,000 บาท = 90,000 บาท)
20,000 -ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จานวน 10 รุ่น ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (10 รุ่น x 20 คน x 100 บาท =
20,000 บาท)
30,000 -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ จานวน 10 รุ่น ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 150 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (10 รุ่น x 20 คน x
100 บาท = 30,000 บาท)
960,000 -ค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน จานวน 10 รุ่น ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 48 วัน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 960,000 บาท (10 รุ่น x
20 คน x 48 วัน x 2 มื้อ x 50 บาท = 960,000 บาท)
166,000
12,000 -เป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่าน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ เป็นต้น จานวน 12 เดือนๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (12 เดือน
x 1,000 บาท = 12,000 บาท)
24,000 -เป็นค่าหมึกพิมพ์สี/ขาวดา จานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท (12 เดือน x 2,000 บาท = 24,000 บาท)
30,000 -เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการสาหรับรับ-ส่งเอกสาร และประสานงานโครงการ จานวน 12 เดือนๆ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000
บาท (12 เดือน x 2,500 บาท = 30,000 บาท)
100,000 -เป็นค่าชุดเสื้อและกางเกงสาหรับผู้เข้ารับการฝึก 200 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ 250 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท (200 คน x 2 ชุด x 250
บาท = 100,000 บาท)

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 ติดตามการมีงานทาหลังจบการฝึกอบรม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
122,500
122,500
122,500
100,000
100,000 - ค่าบันทึกภาพและเสียงรวมถึงการตัดต่อวิดิโอการติดตามการมีงานทาของผู้รับการฝึก จานวน 10 รุ่น ๆ ละ 1 คลิป ๆ ละ 10,000 บาท รวม
เป็นเงิน 100,000 บาท (10 รุ่น x 1 คลิป x 10,000 บาท = 100,000 บาท)
22,500
22,500 เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการสาหรับติดตามการมีงานทาผู้รับการฝึก จานวน 9 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท (
9 เดือน x 2,500 บาท = 22,500 บาท)
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำร Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกำลกำแฟ
จังหวัดเชียงใหม่
9,247,300บาท
กิจกรรมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา
หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและที่เกี่ยวข้อง
422,800 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทางกาแฟ
สุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route)
669,500 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่
ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)
747,500 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิ จ กรรมจั ด งาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศั ก ยภาพ
ด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
กาแฟ
7,407,500 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกาลกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน 422,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทางกาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route)
วงเงิน 669,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)
วงเงิน 747,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดงาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม
ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ
วงเงิน 7,407,500 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
หน่วยดาเนินการ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม วงค์บุตร
ตาแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ‘โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็น ‘วาระแห่งชาติ’ ที่จะพาไทยไปสู่เป้าหมายของ
การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยยุทธศาสตร์ของโมเดล BCG มีด้วยกัน 4 ข้อ
คือ การจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้จุดแข็ง อัตลักษณ์ และศักยภาพของพื้นที่ (ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม)
ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการให้สูงขึ้น เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยไทยให้ความสาคัญ
กับทุนพื้นฐานของการมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และนายุทธศาสตร์ข้า งต้นสู่การปฏิบัติโดยเน้นที่ 4
สาขาอุ ต สาหกรรม s-curve ส าคั ญ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพและการแพทย์
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมวัสดุและเคมีชีวภาพ ณ เวลานี้ ผู้คนยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างที่
เป็นอยู่ที่นามาซึ่งความมั่งคั่งของนานาประเทศนั้น มาจากการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างสิ้นเปลือง อันเป็นผล
ทาให้ 1 ใน 3 ของผืนดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างมหาศาล เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งย้อนกลับมาทาให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมอยู่ในจุดเปราะบาง
ความเหลื่อมล้าในสังคมได้ขยายถ่างกว้างขึ้น พร้อมกับที่การมาถึงของโควิด -19 ได้ตอกย้าภาพสะท้อนของผลลัพธ์จาก
ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวว่า การพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลและคานึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น
.
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(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญ หา / ความต้ องการ : ผู้ ประกอบการ และกลุ่ มเกษตรกรผู้ ป ลู กกาแฟในพื้ น ที่จังหวัดเชียงใหม่
มีศักยภาพ สามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่งจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีร้าน
กาแฟในพื้นที่อยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตกาแฟให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะเป็นการ
ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการทาลายป่า และ
ปัญหาหมอกควัน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกด้วย.
ความเร่งด่วน : จาเป็นต้องเร่งดาเนินการโดยเร็ว เพื่อเป็นแนวทางฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประกอบการผู้ผลิตกาแฟใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหา และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเน้นขยายช่องทาง
การตลาดและยกระดับการผลิตกาแฟของเกษตรกรตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกัน
ยังเป็ น การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกาแฟจั งหวัด เชี ย งใหม่ ให้ เป็ น ที่ ยอมรับ และแข่ งขั น ได้ ในเวที ก ารค้ าโล ก
ตลอดจนเป็นแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด -19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟที่สวยงาม มีเอกลักษณ์
จึงเป็นอีกหนึ่งจุดขายของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมกาแฟ ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่จะมาบูรณาการความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟใน
จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อยกระดับผลผลิตกาแฟเชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
4. ผลักดันให้เกิดการผลิตกาแฟอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการบุกรุกทาลาย
ป่า ลดปัญหาหมอกควัน
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
□ โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
□ ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอใกล้เคียง
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
2. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ / จานวน
๑. เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ กาแฟในจังหวัดเชียงใหม่
อย่างน้อย 30 ราย
2. เกิ ดงานแสดงศั กยภาพด้ านมาตรฐานคุณ ภาพ นวัต กรรม ของผู้ ป ระกอบการ
อย่างน้อย 20๐ บูธ
อุตสาหกรรม กาแฟ ตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ผู้เข้าชมงาน ๓๐,๐๐๐ คน
3. เกิ ด องค์ ค วามรู้ ที่ ช่ ว ยยกระดั บ ต่ อ ยอดการท าธุ ร กิ จ กาแฟ จ านวน 1 ครั้ ง
อย่างน้อย 1 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วม 250 คน
ครั้งละไม่น้อยกว่า 250 คน
(๔.๒) ผลผลิต
1. เกิดองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับ ต่อยอดการทาธุรกิจกาแฟ จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 250 คน
2. เกิดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ และ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จานวนอย่าง
น้อย 2 ครั้ง (ในระดับจังหวัด 1 ครั้งจานวน 200 บูธ และระดับประเทศ 1 ครั้งจานวน 20 บูธ) ผู้เข้าชม
งาน ๓๐,๐๐๐ คน
3. เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ กาแฟ และที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 30 ราย
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ประกอบการมียอดขาย / ยอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง
ปลายทาง ทั้งในการผลิต จ าหน่ าย แปรรูป เป็ นที่รู้จักแพร่ห ลายเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าทั้งตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ
เชิงลบ ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
ต.ค. - ธ.ค. 65

กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้
ความรู้ ในรู ป แบบเสวนาแนวโน้ ม กาแฟในปั จ จุ บั น
จานวน 1 วัน ณ โรงแรมในอาเภอเมืองเชียงใหม่
กิจ กรรมที่ 2 จั ดกิจ กรรมพาสื่ อมวลชน Influencer
มาสัมผัสเส้นทางกาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee
Route)
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50
ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)
กิ จ กรรมที่ 4 จั ด งานแสดงศั ก ยภาพศั ก ยภาพด้ า น
มาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้าน
อุ ต สาหกรรมกาแฟ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ต้ น ทางกลางทาง
ปลายทาง ที่ได้พัฒ นาระบบคุณ ภาพ มาตรฐานและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่ องทั้งระบบในงาน Chiangmai Coffee
week 2023

ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66

ก.ค. - ก.ย. 66
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(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 9,247,300 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา -ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
□ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
□ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
□ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
□ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
□ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
□ ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด □ บางส่วน □ ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
□ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
□ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม.
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
□ มีประสบการณ์ปานกลาง
□ ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
□ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
□ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
□ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
□ ต้องทารายงานการศึกษา
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(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
สร้างเครือข่าย ความร่ว มมือกัน อย่ างเป็ น รูป ธรรม ระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ ผู้ ประกอบการ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สามารถนาไปต่อ
ยอดและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ขาดความต่อเนื่ องของการพิจารณาจั ดสรรงบประมาณในแต่ละปี เนื่องจากความสาเร็จของโครงการต้องมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนผู้ประกอบการมีความเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ที่สามารถพิงพากันเองได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
โครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกาลกาแฟจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบ
เสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทาง
กาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

9,247,300
9,247,300 ค่าจ้างเหมางาน เทศกาลกาแฟจังหวัดเชียงใหม่ Chiang mai Coffee Festival 2023
422,800 สัมมนาเปิดตัวโครงการ พร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบเสวนาจานวน 1 วัน ณ โรงแรมในอาเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดบูธหน้าห้องสัมมนา มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
250 คน
125,000 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ 500 บาท x 250 คน x 1 มื้อ
25,000 - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ 50 บาท x 250 คน x 2 มื้อ
6,000 - ค่าที่พักวิทยากร 1,200 บาท x 5 คน x 1 วัน
25,000 - ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 บาท x 5 คน
57,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร 8 คน x 1,200 บาท/ชม. x 6 ชั่วโมง x 1 วัน
17,500 - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 250 ชุด x 70 บาท
4,500 - ค่าของที่ระลึกประธานในพิธี ชิ้นละ 1,500 บาท x 3 ชิ้น
75,000 - ค่าของที่ระลึกสาหรับผู้เข้าร่วมงาน ชิ้นละ 300 บาท x 250 ชิ้น
7,200 - ค่าจัดจ้างพิธีกร ดาเนินการเสวนา จัดหาพิธีกรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ดาเนินการเสวนา จานวน 1 คน 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน)
5,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์
45,000 - ค่าจัดทาบูธด้านหน้าห้องสัมมนา จัดทาบูธด้านหน้าห้องสัมมนา จานวน ไม่น้อยกว่า 15 บูธ บูธละ 3,000 บาท
20,000 - ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และผลิต ตกแต่งป้ายด้านหน้างาน จัดทาป้าย Black drop และตกแต่งบริเวณด้านหน้างานให้สวยงาม
10,000 - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน
669,500 จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer จานวน 10 ราย มาสัมผัสเส้นทางกาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ ชมไร่กาแฟ ดื่มด่ากับกาแฟสุดพิเศษทั่วจังหวัดเชียงใหม่
(Coffee Route) ตลอด 3 วัน
150,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสื่อมวลชนและ Influencer (5,000 บาท x 10 ราย x 3 วัน)
50,000 - ค่าที่พักของสื่อมวลชน Influencer (2,500 บาท x 10 สื่อ x 2 คืน)
135,000 - ค่าอาหารสื่อมวลชน Influencer และเจ้าหน้าที่ 500 บาท x 30 คน x 3 มื้อ x 3 วัน
18,000 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 100 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 3 วัน
10,000 - ค่าของที่ระลึกสื่อมวลชน Influencer 500 บาท x 20 ชิ้น
10,800 - ค่าวิทยากร (ชมไร่กาแฟ 1 คน, การชงกาแฟ 1 คน , การทาธุรกิจร้านกาแฟ 1 คน) (1,200 บาท/ชม. x 3 ชม. x 3คน)
30,000 - ค่ากิจกรรม Workshop ชงกาแฟ (1,500 บาท x 20 คน)
700 - ค่าเอกสารประกอบ10 ชุด x 70 บาท
240,000 - ค่าเช่าสถานที่ ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมไร่กาแฟ โรงคั่วและร้านกาแฟ (ที่ละ 80,000 บาท x 3 ที่ )
25,000 - ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สารวจดูความเรียบร้อย (2,500 บาท x 10 คน)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟทั่ว
เชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)

กิจกรรมหลักที่ 4 จัดงาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศักยภาพ
ด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
747,500 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ50ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)
30,000
200,000
20,000
2,500
495,000
7,407,500

- ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ โซเชียลมิเดีย 20 ช่องทาง (10,000 บาท x 20 ช่องทาง)
- ค่ารับสมัคร คัดเลือกร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 ร้านทั่วเชียงใหม่
- โปสเตอร์โปรโมชั่นรายละเอียดการร่วมกิจกรรม (50บาท x 50 แผ่น)
- ค่าส่วนลด กาแฟ 50 ร้าน ระยะเวลา 7 วัน (50บาท x 30แก้ว/วัน x 50ร้าน x 7วัน )
จานวนอย่างน้อย 2 ครั้ง (ในระดับจังหวัด 1 ครั้ง จานวน 200 บูธ และภายในงานระดับประเทศ 1 ครั้ง จานวน 20 บูธ)

1,578,300 4.1 จัดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ ภายในงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่รู้จักระดับประเทศ
จานวน 20 บูธ ระยะเวลาการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 3 วัน
10,000 - ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
33,000 - ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมี ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (500 บาท x 30 คน x
2 ครั้ง) และค่าเอกสารประกอบการประชุม (50 บาท x 30 คน x 2 ครั้ง)
900,000 - ค่าเช่าสถานที่จัดงานพร้อมสาธารณูปโภค พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ตร.ม. ละ 4,500 บาท
400,000 - ค่าออกแบบและผลิตตกแต่งสถานที่ ค่าออกแบบและผลิตตกแต่งสถานที่ราคา 2,000 บาท ต่อ ตรม. จานวน 200 ตรม.
10,000 - ค่าจ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้างภายในงาน เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ตดิ ตั้งภายในงานทั้งหมดออกจากพื้นที่จัด
งานดังกล่าวให้เรียบร้อย
6,000 - ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด วันละ 2,000 บาท จานวน 3 วัน
15,000 - ค่าเช่าเครื่องเสียงชุดเล็กสาหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุม วันละ 5,000 บาท จานวน 3 วัน
24,000 - ค่าจัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม วันละ 8,000 บาท จานวน 3 วัน (2 ภาษา)
18,000 - ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วันละ 2 คนๆ ละ 3,000 บาท จานวน 3 วัน (2 ภาษา)
9,000 - ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่ดแู ลระบบไฟฟ้า วันละ 2 คนๆ 1,500 บาท จานวน 3 วัน
30,000 - ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (3 วัน x 10,000 บาท) ของรางวัล กิจกรรมเล่นเกมส์ ส่งเสริมการขาย
21,000 - ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่ดแู ล ประสานงานการดาเนินงานภาพรวมของงานและกิจกรรมต่างๆภายในงานในแต่ละวัน วันละ 7,000 บาท x 3 วัน
100,000 - ค่าออกแบบและจัดทาคู่มือแสดงรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมออกร้าน / ร่วมโครงการ เป็นรูปเล่ม คู่มือขนาด A5 4 สี กระดาษอาร์ตมัน ที่แสดงรายละเอียดชื่อ
ร้านค้า ที่อยู่ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จานวน 2,000 เล่ม เล่มละ 50 บาท
2,300 - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม กิจกรรม Business Matching 50 บาท x 15 คน x 3 วัน
5,829,200 4.2 จัดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟและชาระดับภาค จานวน 200 บูธ ระยะเวลาการจัด
งาน ไม่น้อยกว่า 3 วัน
347,500 (4.2.1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน
16,000 - ค่าออกแบบและจัดพิมพ์การ์ดเชิญและซอง การ์ดเชิญ 4 สี อาร์ตมัน พร้อมทั้งส่งให้กับแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงาน จานวน 200 ชุด ชุดละ 80 บาท
5,000 - ค่าเช่า Paper Shoot สาหรับพิธีเปิดงาน ราคาชุดละ 5,000 บาท
3,000 - ค่าผลิต Voice Over พิธีเปิดงาน
3,000 - ค่าเช่าโพเดียมพิธีเปิดงาน พร้อมติดป้ายโลโก้งาน ราคาชุดละ 1,500 บาท 2 ตัว

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
50,000
5,000
5,000
30,000
4,500
6,000
20,000
200,000
3,868,000
1,400,000
2,000,000
25,000
30,000
90,000
18,000
12,000
27,000
60,000
5,000
100,000
21,000
80,000
135,000
90,000
6,000
9,000
30,000
51,600
21,600
30,000

คาชี้แจง
- ค่าออกแบบ - วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีเปิด พร้อมไฮไลท์พิธีเปิด
- ค่าเช่าชุดโซฟาสาหรับ 7 ที่นั่ง โซฟาสาหรับประธานในพิธีเปิดงาน
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ราคาชุดละ 50 บาท จานวน 100 ชุด
- ค่าของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงาน ของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงาน 100 ชิ้น ชิ้นละ 300 บาท
- ค่าของที่ระลึกประธานในพิธี ของที่ระลึกสาหรับประธานในพิธี จานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 1,500 บาท
- ค่าจัดหาพิธีกรสาหรับพิธีเปิด จัดหาพิธีกร ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดี
- การแสดงพิธีเปิด
- ประสานงานเชิญสื่อมวลชนจัดทา Press Release รวมถึงประสานงานเชิญ influencer / admin page Facebook / Blogger หรือที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
(4.2.2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานและบริหารจัดการระหว่างงาน
- ค่าเช่าสถานที่จัดงานพร้อมสาธารณูปโภค พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ตร.ม. ละ 700 บาท
- ค่าออกแบบและผลิตตกแต่งสถานที่ 2,000 ตรม. ราคา 1,000 บาท ต่อ ตรม.
- ค่าจ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้างภายในงาน เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ตดิ ตั้งภายในงานทั้งหมดออกจากพื้นที่จัด
งานดังกล่าวให้เรียบร้อย
- ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด วันละ 10,000 บาท จานวน 3 วัน
- ค่าเช่าเครื่องเสียงสาหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุม วันละ 30,000 บาท จานวน 3 วัน
- ค่าจัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม วันละ 6,000 บาท จานวน 3 วัน
- ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วันละ 2 คนๆ ละ 2,000 บาท จานวน 3 วัน
- ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่ดแู ลระบบไฟฟ้า วันละ 3 คนๆ 3,000 บาท จานวน 3 วัน
- ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (3 วัน x 20,000 บาท)
- รับสมัคร คัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าร่วมออบบูธ
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ก่อนการจัดงานจริง โดยมี ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าเอกสาร
ประกอบการประชุม (500 บาท x 200 คน x 1 ครั้ง)
- ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่ดแู ล ประสานงานการดาเนินงานภาพรวมของงาน เจ้าหน้าที่ดแู ล ประสานงานร้านค้า และกิจกรรมต่างๆภายในงานในแต่ละวัน วันละ 7,000
บาท x 3 วัน
- ออกแบบและจัดทาคู่มือแสดงรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมออกร้าน / ร่วมโครงการ เป็นรูปเล่ม คู่มือขนาด A5 4 สี กระดาษอาร์ตมัน ที่แสดงรายละเอียดชื่อร้านค้า
ที่อยู่ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จานวน 1,000 เล่ม เล่มละ 80 บาท
(4.2.3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประกวด แข่งขัน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแข่งขัน จานวน 30 คน คนละ 3,000 บาท
- ค่าจัดทาโล่รางวัล 3 ชิ้น x 2,000 บาท
- เงินรางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่งขัน (ชนะเลิศ 5,000 บาท / รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท)
- ค่าตอบแทนกรรมการ 3 คน x 5,000 บาท x 2 รอบ
(4.2.4) การจัดเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ / สาธิตเทคนิค องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท จานวน 2 ชั่วโมง วันละ 3 คน จานวน 3 วัน
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง ในการสาธิต ทดลอง จานวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน คนละ 500 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
1,427,100 (4.2.5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
การจัดงานแถลงข่าว
5,000.00 - ค่าเช่าห้องประชุม / สถานที่
15,000.00 - ค่าออกแบบ/ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่แถลงข่าว
2,500.00 - ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม จัดหา-บริการเครื่องดื่มอาหารว่างแก่สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 50 ชุด (50 บาท x 50 คน x 1 มื้อ)
1,000.00 - ค่าเอกสารประกอบการแถลงข่าว (20 บาท x 50 ชุด)
3,600.00 - จัดหาพิธีกรที่มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดจี านวน 1 คน เป็นผู้ดาเนินการระหว่างงานแถลงข่าว (1 คน * 1,200 บาท * 3 ชั่วโมง)
10,000.00 - จัดหาของที่ระลึกสาหรับสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ จานวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น (200 บาท x 50 ชุด )
4,500 - จัดหาของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมแถลงข่าว จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น (1,500 บาท x 3 ชิ้น )
สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
28,000 - ค่าออกแบบและผลิตสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Cutout) ขนาด 9 x 12 เมตร พร้อมเผยแพร่ ติดตั้งรื้อถอน
35,000 - ค่าออกแบบและผลิตสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Cutout) ขนาด 5 x 6 เมตร พร้อมเผยแพร่ ติดตั้งรื้อถอน อย่างน้อย 5 จุด โดยติดตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในที่
เด่นชัด ตาม 4 แยกของเมือง หรือแหล่งชุมชน ระยะเวลาประชาสัมพันธ์อย่างน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการจัดงาน (7,000 บาท x 5 จุด)
15,000 - ดาเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นปลิวเชิญชวน ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 2 หน้า ไม่น้อยกว่า 1,000 แผ่น เพื่อการประชาสัมพันธ์และการเชิญ
ชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าชมงาน (15 บาท x 1,000 ใบ)
72,000 - ค่าออกแบบและผลิตสื่อป้าย J-Flag (ธงญี่ปุ่น)พร้อมเผยแพร่ ดาเนินการผลิตสื่อป้าย J-Flag (ธงญี่ปุ่น) งานพิมพ์ไวนิล 2 ด้าน 4 สี ขนาด 0.5 x 1.5 เมตร เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน จานวนไม่น้อยกว่า 60 ชุด พร้อมติดตั้งและเผยแพร่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (1,200 บาท x 60ชุด)
40,000 - ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผา่ นสถานีโทรทัศน์ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารออกอากาศผ่านทางรายการ
โทรทัศน์ท้องถิ่น ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรายการประเภทการรายงานข่าว วิเคราะห์ข่าว จานวน 1 ครั้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที โดยการสอดแทรกข้อมูล
ข่าวสาร หรือนาตัวอย่างชิ้นงาน/ผลงาน ที่จัดแสดงในงานไปประชาสัมพันธ์ดว้ ย
3,500 - ค่าออกแบบและผลิตสปอตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 1 เรื่อง 2 เสียง ความยาวสปอต ไม่น้อยกว่า 30 วินาที
42,000 - ดาเนินการเผยแพร่สปอต ทางสถานีวิทยุ ที่มีจานวนผู้ฟังเป็นจานวนมาก โดยดาเนินการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ ที่มีเครือข่ายกระจายเสียงครอบคลุมจังหวัด
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน จานวนไม่น้อยกว่า 2 สถานี และออกอากาศเผยแพร่ ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 23.00 น. โดยรวมการออกอากาศจานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน /สถานี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการจัดงาน (ไม่นับรวมเวลาในการเผยแพร่ในระบบ Network) พร้อมทั้ง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัด
งาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารออกอากาศ ผ่านทางรายการ / สถานีวิทยุที่กลุ่มเป้าหมายสนใจจานวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (2 สถานี / 30 วัน / 2 ครั้ง/วัน x
150,000 350บาท)
- ค่าออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในจอ LED พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในจอ LED ในจุดสาคัญที่มองเห็นชัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 5
จุด ในช่วงก่อนงาน และระหว่างการจัดงานไม่น้อยกว่า 15 วัน (30,000 บาท x 5 จุด)
1,000,000 - ค่าประชาสัมพันธ์ผา่ น Influencer ที่มีผู้ตดิ ตาม 50,000 ขึ้นไปจานวน 10 ครั้ง (100,000 บาท x 10 ครั้ง)

ลำดับควำมสำคัญ 28
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรจัดทำแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่
(Chiang Mai E-Marketplace Platform)
15,000,000 บาท
กิจกรรมหลักการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบบูรณาการ
ครบวงจร
15,000,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 28

ชื่ อ โครงการ โครงการจั ด ท าแพลตฟอร์ ม E-Marketplace จั งหวั ด เชี ย งใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace
Platform)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบบูรณาการครบวงจร
วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน : การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา วานิชรัตน์ ตาแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕
สถานที่ติดต่อ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การบริหารจัดการภายใน
องค์กร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ การปรับโครงสร้างกลไก การสนับสนุน
และขับเคลื่อนให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและโอกาส ในการลงทุน
ในต่างประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
มีเป้าหมายเพื่อปรับโครสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความยากจนและความ
เหลื่อมล้า โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากร (ทุน) ขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนย่อยภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจฐานรากคือการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ โดยใช้แนวทางการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒ นาทักษะให้ กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ
การบริหารความเสี่ยงและการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการยกระดับการเป็นผู้ประกอบการ
รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนั บสนุนและสร้างโอกาสให้
ผู้ป ระกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุ น
ผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของ
ธุรกิจสร้างสรรค์ การให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
มูลค่าสูง การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการชาระเงินรูปแบบใหม่โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชันและ
ช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต

๒
จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในประเด็นการ
พัฒ นาที่ ๓ การผลั กดั น เชี ย งใหม่ สู่ การเป็ น เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่ งไมซ์ เมื องแห่ งสาร์ท อัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ มีแนวทางพัฒนาเมืองให้สามารถาใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด สามารถช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร และเมืองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด ซึ่งในปั จจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่ามีจุดแข็งในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการรวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งมีฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่งดงาม
รวมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะพืชผัก ดอกไม้เมืองหนาว สาหรับตลาด
เฉพาะที่มีกาลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น อาหารเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังมียุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่กาหนดแนวทางการพั ฒนา
ด้าน Digital Content และกาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นาร่องในแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แต่จุดอ่อนของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่พบคือ การขาดการลงทุนเพื่อการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี /นวัตกรรมการผลิต การบริหารจัดการ
และการตลาด จึงทาให้เสียโอกาสทางการตลาด
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ทาให้การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว
ลดลงเป็นจานวนมาก ซึ่งจากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม – ตุลาคม ปี
๒๕๖๓ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า สถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานาจังหวัดเชียงใหม่ เดือน
มกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๓๙๑,๑๒๐ คน
และในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔,๑๒๑,๐๙๓ คน ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๙
จากกรณีที่นักท่องเที่ยวมีจานวนลดน้อยลง จึงทาให้ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการลดน้อยลงเช่นกัน
ซึ่งจากสถิติรายได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๓ (ล้านบาท) จาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าปี ๒๕๖๓ มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จานวนทั้งสิ้น
๓๖,๐๖๕.๓ ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๒ ที่มีรายได้ทั้งสิ้น ๘๕,๑๕๑.๖ ล้านบาท โดยปี ๒๕๖๓ รายได้ลงลงคิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๖๕ โดยจาแนกได้เป็นรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทย ปี ๒๕๖๒ จานวนรายได้ทั้งสิ้น ๔๙,๗๙๖.๙๐ ล้านบาท
ปี ๒๕๖๓ มีรายได้จานวนทั้งสิ้น ๒๘,๗๘๒.๕๐ ล้านบาท ซึ่งปี ๒๕๖๓ มีรายได้ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๐ รายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี ๒๕๖๒ มีจานวนรายได้ทั้งสิ้น ๓๕,๓๕๔.๗๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๓ มีจานวนรายได้
ทั้งสิ้น ๗,๒๘๒.๘๐ ล้านบาท ซึ่งปี ๒๕๖๓ มีรายได้ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พึ่งพิงภาคบริการท่องเที่ยวถึง ๖๕% เกี่ยวข้องกับแรงงานและการจ้างงาน
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ล่ าสุด ได้มีการประเมินว่าในช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๖๓ ภาคการท่องเที่ยวของเชียงใหม่
สูญเสียรายได้ไปแล้วราว ๑๐,๖๕๐ ล้ านบาท โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีราว ๖๐,๐๐๐ ห้อง ต้องปิดกิจการ
ชั่วคราว ไกด์ที่มีจานวนราว ๑๒,๐๐๐ คน ต้องว่างงาน ธุรกิจสปาได้รายงานตัวเลขของการสูญเสียรายได้ราว ๑,๕๐๐
ล้านบาท และปางช้างที่มีกว่า ๙๐๐ เชือกในจังหวัดเชียงใหม่ รายได้หายไปราว ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ล้านบาท มีการ
ประเมินว่าในปี ๒๕๖๓ มูลค่าจะลดลงไปมากกว่า ๙๐% หรือประมาณ ๘-๙ หมื่นล้านบาท
และด้านการเกษตร
มีรายได้หมุนเวียน ๒๓% หรือประมาณ ๕ หมื่นล้านบาท ในปี ๒๕๖๓ คาดว่ามีการลดลง ๕๐% คงเหลือเพียง ๒-๓
หมื่นล้านบาท ที่จะเกี่ยวข้องกับ ครัวเรือนเกษตรกรกว่า ๑๖๙,๙๓๒ ครัวเรือน หรือเกษตรกรกว่า ๒ แสนราย และ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแบ่งเป็น ๒๑ ประเภท มีจานวนทั้งสิ้น ๑,๕๗๑ แห่ง โดยมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งหมด

๓
๓๑,๔๑๓.๒๓ ล้านบาท และจานวนคนงานรวม ๔๐,๕๘๔ คน จะได้รับผลกระทบรายได้ลดลงมากกว่า ๔๐% จะมีเงิน
หมุนเวียนเหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิม ๒ หมื่นล้านบาทต่อปี
ความเร่งด่วน :
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าเชียงใหม่จะมีรายได้มวลรวมลดลงถึง ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี
๒๕๖๓ หรือกว่าร้อยละ ๕๐ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเชียงใหม่ในทุกด้านในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ระยะเร่งด่วนและกระตุ้นการบริโภคผ่านพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิด
การวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึง
ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินโครงการ
ดิจิ ทัลแพลตฟอร์มจั งหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace Platform) เพื่อพัฒ นาธุรกิจและสร้า งช่องทาง
เครื อ ข่ า ยระหว่ า งผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายอย่ า งครบวงจร เพื่ อ ให้ เกิ ด การซื้ อ ขายและกระตุ้ น การเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ (Local Economy) ต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในลักษณะบูรณาการ
เพื่อให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และอานวยความสะดวกด้านการค้า
๒. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การ
ผลิตและการบริการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ช่วง
เปลี่ยนผ่านของการแพร่ระบาด ควบคุมและสู่การสิ้นสุดในอนาคต
๔. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของธุรกิจขนาดเล็ก ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๖
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาคอื่น
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม, ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน, ภาคท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
๑. ผู้ประกอบการ SME “วิสาหกิจขนาดย่อม“”และ “วิสาหกิจขนาดกลาง““ที่จดทะเบียน เช่น ห้างหุ้นส่วน
หรือ นิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ
๒. เป็ น ผู้ ป ระกอบการบุ ค คลธรรมดาที่ จดทะเบีย นพาณิ ช ย์ หรือ วิส าหกิจชุ มชน หรือ มีการจดทะเบี ยนต่ อ
หน่วยงานภาครัฐ ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ
๓. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ เริ่มดาเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่
รับสมัคร และ ยังดาเนินธุรกิจปกติ

๔
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม, ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน ภาคท่องเที่ยว
และบริการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
๑. ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕๐
๒. มีดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบวงจร จานวน ๑ แพลตฟอร์ม
๓. มีนักท่องเที่ยว-ผู้ใช้ (User)/ผู้สนใจ เข้าใช้ Platform รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕ แสนครั้ง หลังจากที่พัฒนา
ระบบเสร็จ
๔. มีข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่ากว่า ๕ แสนบันทึก (Transection) ที่สามารถนาเป็นข้อมูล Big Data
ในการวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์ในการวางแผนหรือป้องกันในเหตุการณ์ต่าง ๆ
๕. มีจานวนร้านค้าที่นาสินค้ามาขายหรือบริการ ลงมาใน platform ไม่ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ราย
(๔.๒) ผลผลิต
๑. มีแพลตฟอร์ม E-Marketplace แบบครบวงจร
๒. ข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่ากว่า ๕ แสนบันทึก (Transection) ที่สามารถนาเป็นข้อมูล Big Data ใน
การวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์ในการวางแผนหรือป้องกันในเหตุการณ์ต่าง ๆ
๓. ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕๐
๔. มีจานวนร้านค้าที่นาสินค้ามาขายหรือบริการ ลงมาใน platform ไม่ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ราย
(๔.๓) ผลลัพธ์
๑. ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
๒. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีเทคโนโลยีที่เป็นการเอื้ออานวยประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็น
ช่องทางการตลาดที่มีนอกเหนือจากการตลาดแบบ Offline
เชิงลบ : เทคโนโลยีที่ได้จากการดาเนิน โครงการไม่เหมาะสาหรับบางกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ Smartphone หรือไม่มี
Smartphone เป็นต้น
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
๑. การจัดทาแพลตฟอร์ม E-Commerce
แบบบูรณาการครบวงจร ประกอบด้วยระบบ
E-Barter, ระบบ E-Commerce, ระบบ
E-Logistics, ระบบ E-Content (News
Chatbot ), ระบบ E-Catalog-Exhibition,
ระบบ Payment Gateway, ระบบ Business
Matching, ระบบการแปลภาษาหลัก ๓
ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน

ต.ค. - ธ.ค. ๖๕

ม.ค. - มี.ค. ๖๖

เม.ย. - มิ.ย. ๖๖

ก.ค. - ก.ย. ๖๖

✓

✓

✓

✓

๕
กิจกรรมย่อย
๒. การทดสอบระบบ DEMO แพลตฟอร์ ม
E - Marketplace จังหวัดเชียงใหม่
๓. การสรุ ป ผลจากการทดสอบ DEMO
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม E - Marketplace จั งห วั ด
เชี ย งใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วาม
เหมาะสม

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. ๖๕

ม.ค. - มี.ค. ๖๖

เม.ย. - มิ.ย. ๖๖

ก.ค. - ก.ย. ๖๖

✓
✓

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
- ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ (๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ความพร้อมของโครงการ
(๑๐.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ไม่มี
(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

๖
(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่ อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :
ด าเนิ น การติ ด ตาม ดู แ ล ตรวจสอบและแก้ ไขปั ญ หา Platform ให้ ก ารแนะน า อบรม เสนอแนะในการใช้
ระบบงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเข้าใช้งานในระบบ
(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
กลุ่มเป้าหมายต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace Platform)
กิจกรรมหลักการจัดทาแพลตฟอร์ม Platform E-Commerce แบบบูรณาการครบวงจร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
14,868,000 จ้างเหมาจัดทา Platform แบบครบวงจร ประกอบด้วย
1. ระบบ E-Barter
2. ระบบ E-Commerce
3. ระบบ E-Logistics
4. ระบบ E-Content (News Chatbot )
5. ระบบ E-Catalog-Exhibition
6. ระบบ Payment Gateway
7. ระบบ Business Matching
8. ระบบการแปลภาษาหลัก 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน
9. การทดสอบระบบ DEMO
10. การสรุปผลจากการทดสอบ DEMO แพลตฟอร์ม E - Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
๑๑. ผู้จัดการโครงการ ระดับปริญญาเอก ประสบการณ์ 15 ปี จานวน ๑ คน
๑๒. นักวิศกรข้อมูล ระดับปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๐ ปี จานวน ๑ คน
๑๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๐ ปี จานวน ๑ คน
๑๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเครือข่าย ระดับปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๐ ปี จานวน ๑ คน
๑๕. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ ๑๐ ปี
๑๖. โปรแกรมเมอร์ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ ๑๐ ปี จานวน 2 คน
๑๗. เจ้าหน้าที่จัดการระบบฐานข้อมูล ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จานวน ๒ คน
๑๘. เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จานวน ๒ คน
๑๙. เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จานวน ๒ คน
๒๐. เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระบบ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จานวน ๒ คน
132,000
60,000
24,000
24,000
24,000
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรสนับสนุนกำรเกิดธุรกิจใหม่มูลค่ำสูง Chiang Mai Tripple S
(Startup Sandbox Supporting)
4,630,000 บาท
กิจกรรมหลักการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ
Tech Startup
4,630,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่ อ โครงการ โครงการสนั บ สนุ น การเกิ ด ธุ ร กิ จ ใหม่ มู ล ค่ า สู ง Chiang Mai Tripple S (Startup Sandbox
Supporting)
กิจกรรมหลัก การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจTech Startup
วงเงิน 4,630,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หน่วยดาเนินการ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม วงค์บุตร
ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
รัฐ บาลได้กาหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น มีเป้ าหมายการพั ฒ นา ที่ มุ่งเน้น การยกระดั บ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิ จิ ทั ล และการปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริก ารอนาคต และ
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน
จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Society) เพื่อผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ (From Enterpreneur to Technopreneur) สร้างผู้ ประกอบการไทยที่มีความเป็นมือ
อาชี พ ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการในภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม และบริ ก ารโดย จะต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะของ “ความเป็ น
ผู้ประกอบการ” ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ แสวงหาโอกาสและกล้าลงทุนอย่างชาญฉลาด ก้าวทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของตลาดที่หลากหลาย รวมทั้งเข้าใจและ
ปรับใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ที่
มีจุดเด่น ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิรูประบบและกลไกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง การ
พัฒนาในแนวทางสาคัญดังกล่าวข้างต้นจะสัมฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รองรับ อย่ างเหมาะสม ทั้ งการลงทุน พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและระบบ โลจิส ติกส์ และการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื้อเทคโนโลยี ไปสู่การเป็น

๒
ผู้ผลิต และขายเทคโนโลยีโดยเน้น การวิจัยและพัฒ นา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้
ความคิด และเทคโนโลยีต้น น้ า สู่ การพั ฒ นาเทคโนโลยีต้นแบบ และเพื่อวางรากฐานความเข้มข้นในการต่อยอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน รวมถึงการพัฒนาและวิ จัยแบบ
วิศวกรรม ย้อนกลับเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอนาคตที่ยังต้องอาศัย เทคโนโลยี
จากต่างประเทศ รวมถึงการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งตนเอง
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ปั จ จุ บั น จ านวน Startup ที่ มี อ ยู่ ในภาคเหนื อ ยั งมี จ านวนที่ น้ อ ย ซึ่ งท าให้ เกิ ด Critical mass ในการ
ชับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ อันเนื่องมาจากการขาดการรับรู้ ของโอกาสในการเป็น Startup แต่เหตุผลหนึ่งที่ทาให้
Startup หลายรายที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่านวัตกรรมทีเ่ ข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกประเทศไทยที่มีนโยบาย ในการผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0 หรือมุ่งเน้นการ
สร้างเศรษฐกิจ ในอุตสาหกรรมใหม่ห รือที่ เรียกว่า New S-Curve รัฐ บาลมีน โยบายในการกระตุ้น การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจด้วยการสร้างนักรบใหม่ (New Economic Warrior) หรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่จะเป็นตัว
แปรที่สาคัญในการผลักดันให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จะก่อให้เกิดการ
ลงทุน การจ้างงานการกระจายรายได้ และสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ความเร่งด่วน :
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จึงได้ให้ความสาคัญ
ในการร่วมผลักดันการสร้างผู้ประกอบการและเร่งส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านธุรกิจ
และการพัฒนานวัตกรรม
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่
การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มี
ความเข้ ม แข็ ง และสามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผ่ า นการพั ฒ นาความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจในระดับสากลได้
3. เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ตลาดได้
4. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นมาตรฐาน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
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(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการ เครือข่ายทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ นักศึกษาจบใหม่
และบุคคลทั่วไป ที่มีมีเจตคติที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะทาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาจมีผลิตภัณฑ์อยู่ใน Idea Stage หรือ
Early Prototype ที่มีพื้นฐานหลักการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นมาบ้างแล้ว
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคอุตสาหกรรม New S-Curve
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ผู้ประกอบการกลุ่มศักยภาพที่มีโอกาศในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จานวน
๓๐ กิจการ
2. มีแพลตฟอร์มหลักสูตรการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น จานวน ๑ หลักสูตร
3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจและสามารถดาเนินธุรกิจจน
ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
(๔.๒) ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการกลุ่มศักยภาพที่มีโอกาศในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จานวน
๓๐ กิจการ
2. แพลตฟอร์มหลักสูตรการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น จานวน ๑ หลักสูตร
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
2. ผู้ประกอบการที่ เข้ าร่วมกิจกรรมมีค วามสามารถในการเริ่มต้น ธุรกิจและสามารถดาเนิ นธุรกิ จจน
ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) จากการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
เริ่มต้น เช่น รายได้ การจ้างงาน การลงทุน เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท (30 กิจการ x 200,000 บาท/
ปี) ตลอดจนสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
เชิงลบ : ไม่มี

๔
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์คัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วม
โครงการจานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมในหัวข้อ
“3 Days Growth mindset &
Introduction for Fundraising จานวน
1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 “Pitching Business Idea”
คัดเลือกผู้ประกอบการจานวน 10 ราย
จานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 “Matching Mentor &
Networking” จานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 5 “Fine a Mentor” จานวน
1 ครั้ง
กิ จ กรรมที่ 6 “Pitch Demo” เพื่ อ ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการนาเสนอแผนธุรกิจให้แก่
กรรมการและนั กลงทุน ชิงเงิน สนั บ สนุ น
ต่อยอดธุรกิจ จานวน 1 ครั้ง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
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(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ 4,630,000 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา -ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
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(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(11.1) มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือการดาเนินโครงการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(11.2) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จากการอบรมสัมมนา และมีการเผยแพร่
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(11.3) มีการจัดทารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ใน
การพัฒนาโครงการในปีต่อๆไป
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูง
Chiang Mai Tripple S (Startup Sandbox Supporting)
๑. งบดาเนินงาน
กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ Tech Startup

ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6

คาชี้แจง

4,630,000
4,630,000
4,630,000
16,050 1.1 กิจกรรม : จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดใน
การดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
12,000
3,000
1,050
390,300
7,500
25,000
60,000
25,000
10,000
12,500
500
55,000
15,000
15,000
20,000
5,000
3,000
3,500
13,000
5,000
3,000
15,000
2,800

- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ (15 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 400 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ (15 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที)่ (15 ชุด X 70 บาท)
1.2 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบธุรกิจเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรม และสัมมนาแนะนาโครงการ
ดาเนินการออกแบบ และผลิต โปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน ไม่น้อยกว่า 300 แผ่น พร้อมทั้งเผยแพร่ (300 แผ่น x 25 บาท)
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีชื่อเสียง จานวนไม่น้อยกว่า 10 เว็ปไซต์
(10 เว็ปไซต์ x 2,500 บาท)
ดาเนินการออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
ดาเนินการจัดทาระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (1 ระบบ x 25,000 บาท)
ดาเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านสื่อวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (2 คลื่นวิทยุ x 5,000 บาท)
ดาเนินการออกแบบและผลิตสื่อ (ไวนิล) พร้อมติดตั้งและรือ้ ถอน ขนาด 1.80 ม. x 3 ม. (5 ชิ้น x 2,500 บาท)
ดาเนินการจัดทาเอกสารใบสมัคร (100 ชุด x 5 บาท)
ค่าเช่าจอ LED ขนาด 3 x 5 เมตร พร้อมระบบติดตั้ง
ค่าเวทีจัดงาน ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร
ค่าเช่าเครือ่ งเสียงสาหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุมวันละ 5,000 บาท จานวน 3 คน
ค่าออกแบบ ตกแต่งพื้นที่บนเวที จัดให้มีการวางผังและตกแต่งพื้นที่ที่ใช้จัดบนเวทีให้เหมาะสม สวยงาม และสอดคล้องกับแนวคิด ในการจัดงาน
ค่าเช่าชุดโซฟา สาหรับประธานในพิธเปิด จานวน 2 ชุด ขนาดตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร (2ชุด x 2,500 บาท)
จัดให้มีเก้าอี้นั่งนวม สาหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจานวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว (50 ตัว x 60 บาท)
จัดให้มีเก้าอี้นั่งพลาสติกพร้อมผ้าคลุม สาหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจานวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว (100 ตัว x 35 บาท)
ค่าจ้างเหมารือ้ ถอนสิ่งก่อสร้างภายในงาน
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด จานวน 1 วัน x 5,000 บาท
จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)
ค่าพาหนะวิทยากรบรรยายแนะนาโครงการ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (2 คน x 7,500 บาท)
ค่าที่พักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (2 ห้อง x 1 วัน x 1,400 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
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คาชี้แจง
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (1,200 บาท/ชม. x 3 ชั่วโมง x 2 คน)
จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับประธานในพิธีเปิด/แขกวีไอพี จานวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น (5 ชิ้น x 1,500 บาท)
จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับสื่อมวลชน จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด (20 ชิ้น x 300 บาท)
ค่าจัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม
จัดเตรียมอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะนาโครงการ (120 คน x 2 มื้อ 35 บาท)
จัดเตรียมอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะนาโครงการ (120 คน x 1 มื้อ x 1วัน x 400 บาท)
จัดให้มีการบันทึกและจัดทาภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 5,000 บาท)
จัดทาเอกสารประกอบการสัมมนาแนะนาโครงการ (120 ชุด x 20 บาท)
1.3 กิจกรรม : คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพเข้าร่วมโครงการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 ราย
ดาเนินการจัดประชุมวิทยากร จานวนไม่น้อยกว่า 2 วัน
- จัดเตรียมอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
(15 คน x 1 มื้อ x 400บาท x 2 ครัง้ )
- จัดเตรียมอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
(15 คน x 2มื้อ x 50บาท x 2ครัง้ )
ค่าพาหนะวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว)
ค่าที่พักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (5 ห้อง x 2วัน x 1,400 บาท)
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (80 ชุด x 20 บาท)
1.4 กิจกรรม : จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “3 Days Growth mindset & Introduction for Fundraising”
- อาหารกลางวัน (35 คน x 3 มื้อ x 400 บาท)
- อาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม (35 คน x 6 มื้อ x 50 บาท)
- ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว)
- ค่าที่พักวิทยากร (5 ห้อง x 3 วัน x 1,400 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (5 คน x 6 ชั่วโมง x 3 วัน x 1,200 บาท)
- ค่าเอกสารและอุปกรณ์สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 20 บาท)
1.5 กิจกรรม : จัดกิจกรรม “Pitching Business Idea” คัดเลือกผู้ประกอบการจานวน 10 ราย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร Mentor จากต่างประเทศ (3 คน x 50,000 บาท)
- ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว)
- ค่าที่พักวิทยากร Mentor (8 ห้อง x 3 วัน x 1,400 บาท)
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร Mentor ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 คน x 2 วัน x 8 ชั่วโมง x 1,600 บาท)
- อาหารกลางวัน (40 คน x 1 มื้อ x 400 บาท)
- อาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม (40 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 15 บาท)
- จัดทารายงานความก้าวหน้าที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดาเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการประเมินความ
พึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดทาเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จานวน 5 เล่ม DVD จานวน 5 ชุด
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คาชี้แจง
1.6 กิจกรรม : Fine a Mentor
- อาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด (30 คน x 1 วัน x 400 บาท)
- อาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด (30 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว)
- ค่าที่พักวิทยากร Mentor (8 ห้อง x 1 วัน x 1,400 บาท)
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (15 ชุด x 10 บาท)
- ค่าจัดทาเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
- ค่าจ้างพิธีกรบรรยายไทยและอังกฤษ (1 วัน x 5,000 บาท)
1.7 กิจกรรม : Mentor Buddy and Mentor Pool
- อาหารกลางวันและอาหารเย็น (20 คน x 8 วัน x 700 บาท)
- อาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม (20 คน x 16 มื้อ x 50 บาท)
- ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทย (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว x 5 ครัง้ )
- ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (3 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว x 3 ครัง้ )
- ค่าที่พักวิทยากร Mentor ไทย (5 ห้อง x 8 วัน x 1,400 บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร Mentor ต่างชาติ (3 ห้อง x 6 วัน x 1,400 บาท)
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายที่ปรึกษาชาวไทยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 35,000 บาท x 3 เดือน)
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายที่ปรึกษาชาวต่างชาติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (3 คน x 250,000 บาท x 1 เดือน )
- ค่าวิเคราะห์และสารวจตลาดเบื้องต้น (Validate Idea) (10 ผู้ประกอบการ x 35,000 บาท)
- ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชุด x 15 บาท x 5 ครัง้ )
- ค่าจัดทาเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
1.8 กิจกรรม : Pitch Demo เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาเสนอแผนธุรกิจให้แก่กรรมการและนักลงทุน ชิงเงินสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ
- ค่าอาหารกลางวัน จานวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (120 คน x 1 มื้อ x 1วัน x 400 บาท)
- อาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม จานวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (120 คน x 2 มื้อ 50 บาท)
- ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว x 1 ครัง้ )
- ค่าใช้ที่พัก Mentor ไทยและต่างชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม (8 ห้อง x 1 คืน x 1,400 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (ค่าตั๋วเครือ่ งบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (4 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว x 1
ครัง้ )
- ค่าที่พักนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (4 ห้อง x 1 คืน x 1,400 บาท)
- ค่าตอบแทนนักลงทุนเป็นกรรมการตัดสินเหมาจ่าย (4 คน x 5,000 บาท)
- ค่าจัดทาเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (120 ชุด x 20 บาท)
- ดาเนินการออกแบบและจัดทาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ผู้ Pitching (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
- ค่าเช่าจอ LED ขนาด 3 x 5 เมตร พร้อมระบบติดตั้ง
- ค่าเวทีจัดงาน ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร
- ค่าเช่าเครือ่ งเสียงสาหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุมวันละ 5,000 บาท จานวน 3 คน
- ค่าออกแบบ ตกแต่งพื้นที่บนเวที จัดให้มีการวางผังและตกแต่งพื้นที่ที่ใช้จัดบนเวทีให้เหมาะสม สวยงาม และสอดคล้องกับแนวคิด ในการจัดงาน
- ค่าเช่าชุดโซฟา สาหรับประธานในพิธเปิด จานวน 2 ชุด ขนาดตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร (2ชุด x 2,500 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6

คาชี้แจง

- จัดให้มีเก้าอี้นั่งนวม สาหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจานวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว (50 ตัว x 60 บาท)
- จัดให้มีเก้าอี้นั่งพลาสติกพร้อมผ้าคลุม สาหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจานวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว (100 ตัว x 35 บาท)
- ค่าจ้างเหมารือ้ ถอนสิ่งก่อสร้างภายในงาน
- ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด จานวน 1 วัน x 5,000 บาท
- จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)
- จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับประธานในพิธีเปิด/แขกวีไอพี จานวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น (5 ชิ้น x 1,500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการแถลงข่าว (20 บาท x 20 ชุด)
- จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับสื่อมวลชน จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด (20 ชิ้น x 300 บาท)
- ค่าจัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (2 คน x 5,000 บาท)
- จัดให้มีการบันทึกและจัดทาภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 5,000 บาท)
- ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลที่ 1 มูลค่า 150,000 บาท, รางวัลที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท และรางวัลที่ 3
มูลค่า 50,000 บาท)
15,000 - จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดาเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการประเมินความพึง
พอใจ ฯลฯ โดยจัดทาเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จานวน 5 เล่ม DVD จานวน 5 ชุด
4,225 วัสดุสานักงาน 4,225 บาท
20,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

3,000
3,500
13,000
5,000
3,000
7,500
1,000
6,000
10,000
10,000
300,000
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนระบบออนไลน์เสมือนจริง
8,000,000 บาท
กิ จ กรรมการให้ อ งค์ ค วามรู้ใ นการท าการค้ าผ่ านระบบออนไลน์ และ
การพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ ที่ต้องการทาการค้าผ่านระบบ
e-commerce
1,839,600 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
6,160,400 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 การให้ อ งค์ ค วามรู้ ใ นการท าการค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์ แ ละการพั ฒ นาความพร้ อ มของ
ผู้ประกอบการ ที่ต้องการทาการค้าผ่านระบบ e-commerce
วงเงิน 1,839,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
วงเงิน 6,160,400 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน : การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา วานิชรัตน์ ตาแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอานวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การบริหารจัดการภายใน
องค์ ก ร และการยกระดั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ธุ ร กิ จ บริ ก าร การปรั บ โครงสร้ า งกลไก
การสนับสนุ นและขับเคลื่อนให้ เป็ นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ การตลาดและ
โอกาส ในการลงทุนในต่างประเทศ
ปั จ จุ บั น โครงสร้ างเศรษฐกิจ มีก ารปรับ เปลี่ ยนไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ ที่
ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็น การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ โดยองค์ประกอบแรก คือ
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) องค์ป ระกอบที่สอง คือ เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความ
ช่ว ยเหลื ออยู่ ตลอดเวลาไปสู่ การเป็ น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสู ง องค์ป ระกอบที่ส าม
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services และองค์ประกอบที่
สี่ คือ เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
(1.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปั ญ หา/ความต้ อ งการ : ปั จจุบั น มีก ารน าเทคโนโลยีและนวัต กรรมออนไลน์ ม าใช้ในการจั ด
กิจกรรมการเจรจาทางการค้าออนไลน์ (Business Matching) การนาเสนอสินค้า และการหาคู่ค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการค้าและการตลาดมากขึ้ น รวมทั้งมีการจัดงานแสดงสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเปิดกว้างให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงการจัดงานแสดง
สิ น ค้ า ได้ ในรู ป แบบ Multimedia Online Virtual Exhibition (MOVE) หรือ Virtual Trade Show ด้ ว ยการจั ด

๒
แสดงงานและเข้าชมงานแสดงสินค้าได้ในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งจะทาให้สามารถเข้าชมงานได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของสินค้าเกษตร OTOP และ SMEs อีกทั้งยังมีสินค้าที่
เป็ น สิ น ค้าเกษตรนวัตกรรม อาหารแปรรูป และสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ซึ่งผู้ ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
หลากหลายทั้งด้านฝีมือและภูมิปั ญ ญา จึ งทาให้ ผู้บริโภคสนใจในตัวสิ นค้าเหล่ านั้นแตกต่างกันไป ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่เป็นรายย่อย ไม่สามารถจาหน่ายสินค้าได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ไม่มีเงินทุน
ในการลงทุนปรับตัวทาธุรกิจการค้าตลาดออนไลน์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขาดความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารด้านการตลาด เช่น การถ่ายภาพ การสื่อสารออนไลน์กับผู้บริโภคการจัดทา Content ของสินค้าให้
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค การนาเสนอสินค้าแบบไลฟ์สด การบริ หารต้นทุนเพื่อการบริหารจัดการ การสื่อสาร
ออนไลน์ หรือขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดในโลกออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการ
เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ อันจะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการ
อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าของจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประสบปั ญ หาวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลกระทบให้ ก าลั ง ซื้ อ ของคนในจั ง หวั ด
เกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจบางส่วนไม่ สามารถดาเนินธุรกิจและสร้างรายได้ แรงงานบางส่วนต้องว่างงาน
หรือถูกพักงาน สะท้อนถึงกาลังซื้อที่หายไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นไปจนถึงใน
ระยะยาว เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบดังกล่าว สานักงาน-พาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร OTOP
SME มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ สร้างงานสร้างอาชีพ และเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
ประชาชนนักธุรกิจผลักดันให้เศรษฐกิจกลับมาโตได้เหมือนเดิม ดังนั้นการที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
หรือช่วยลดค่าครองชีพได้ในสภาวะการณ์เช่นนี้ จาเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนื่องจากปัจจุบั นสินค้าใน
ตลาดออนไลน์มีจานวนมาก ดังนั้นการทาให้สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ต้ องการของผู้บ ริโภคใน
ตลาดออนไลน์ จึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้ความสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาดให้เป็นที่รู้จัก และ
มั่น ใจในตัวสิน ค้าเพื่อปลุ กกระแสและสร้างความต้องการให้ กับผู้บริโภค การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจในภูมิภ าคโดย
เทคโนโลยีดิจิทอลที่สร้างสรรค์ จึงเป็นหนทางที่จะช่ วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่รอดในภาวะวิกฤติโดยมุ่งให้
ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีช่องทางการจาหน่ายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากชุมชนสู่เศรษฐกิจประเทศโดยรวม
ความเร่งด่วน : การที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือช่วยลดค่าครองชีพ ได้ช่ว งที่ประสบ
ปั ญ หาวิกฤตทางเศรษฐกิจ จาเป็ น ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่ว ย เนื่องจากปั จจุบั นสิ นค้าในตลาดออนไลน์
มีจานวนมาก ดังนั้นการทาให้สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ต้ องการของผู้บริโภคในตลาดออนไลน์
จาเป็นที่จะต้องใช้ความสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาดให้เป็นที่รู้จัก และมั่นใจในตัวสินค้าเพื่อปลุกกระแสและสร้าง
ความต้องการให้กับผู้บริโภค การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเทคโนโลยีดิจิทอลที่สร้างสรรค์ จึงเป็นหนทาง
ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่รอดในภาวะวิกฤติโดยมุ่งให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากชุมชนสู่เศรษฐกิจประเทศ
โดยรวม

๓
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
(2) เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
(3) ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาความรู้ความสามรถเข้ากับยุคสมัย และยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการในประเทศและผู้นาเข้าจากต่างประเทศ
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๑. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพส่งออก
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) สินค้าเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ของ
จังหวัดเชียงใหม่
๒. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรม
ด้านหัตถกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๑. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ภาคราชการ
ภาคเอกชน ท้องถิ่น และประชาชน
๒. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารของจังหวัดฯ ผู้ประกอบการ
สินค้าหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม OTOP, SMEs
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
(๔.๒) ผลผลิต 1. มีการพัฒนาการค้าผ่านระบบออนไลน์ เกิดการจาหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้าและการ
เจรจาธุรกิจบนตลาดออนไลน์เสมือนจริง
2. มีช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
3. ผู้ประกอบการมีรายได้ต่อเนื่องในการจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์

๔
(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑. มูลค่าการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการขยายตัวของ
การค้าในภูมิภาค
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาด ทั้งสินค้าและ
บริการของจังหวัดเชียงใหม่
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการ
พัฒนาและปรับตัวกับการค้ายุคใหม่
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เดิมและเปิดโอกาสในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต เกิดการแข่งขันเพื่อปรับตัวการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ทาการตลาดและจาหน่ายมากขึ้น
1. มูลค่าการค้าของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการสร้างและขยายโอกาสด้านการตลาด
2. สินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ
ของตลาด และสามารถแข่งขันและเข้าสู่เวทีการค้าสากล
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและมีความพร้อมใน
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น
เชิงลบ : -ไม่ม-ี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 65

1. การให้ องค์ความรู้ในการทาการค้า
ผ่ า นระบบออนไลน์ แ ละการพั ฒ นา
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ที่ ต้ อ ง ก า ร ท า ก า ร ค้ า ผ่ า น ร ะ บ บ
e-commerce
2. จั ด กิ จ กรรมงานแสดงสิ น ค้ า ผ่ า น
ระบบออนไลน์เสมือนจริง
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 8,00,๐๐๐ บาท
(๘) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
- ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ –
(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ม.ค. - มี.ค. 66

เม.ย. - มิ.ย. 66

✓

✓
 จ้างเหมา

ก.ค. - ก.ย. 66

๕
(๑๐) ความพร้อมของโครงการ
(๑๐.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนิ น การได้ทั น ที หมายถึง ได้ ศึก ษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ นที่ ด าเนิน การหรือ ได้ รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๑) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่ม-ี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
กิจกรรมหลักที่ 1 การให้องค์ความรู้การให้องค์ความรู้ในการทาการค้าผ่านระบบออนไลน์และการพัฒนาความ
พร้อมของผู้ประกอบการ ที่ต้องการทาการค้าผ่านระบบ e-commerce จานวน 80 คน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

- ค่าพาหนะ

- ค่าที่พัก

ปี 2565

ปี 2566

คาชี้แจง

8,000,000

8,000,000
1,839,600
1,839,600
300,400
10,000 จานวน 5 คนๆ ละ 10 วัน วันละ 200 บาท
12,000 จานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท จานวน 4 คณะฯ ( 2 ครั้ง)
38,400 จานวน 4 คนๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 คณะฯ ( 2 ครั้ง)
240,000 วิทยากร 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 คน ( 5 วัน)
1,520,800
9,600
7,200
40,000
30,000
90,000
50,000
24,000
32,000
72,000
36,000
450,000

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คนๆ ละ 8 วันๆ ละ 240 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน/คณะกรรมการ จานวน 15 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท
- ค่าอาหารและอาหารว่างคณะทางาน/คณะกรรมการ 10 ครั้งๆ 20 คนๆ ละ 200 บาท
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คนๆ ละ 6,000 บาท
- ค่าพาหนะคณะทางาน/คณะกรรมการ จานวน 15 คนๆ ละ 6,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้ประกอบการ จานวน 100 คน คนละ 500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 6,000 บาท จานวน 4 ท่าน
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คนๆ ละ 8 วันๆ ละ 800 บาท
- ค่าที่พักคณะทางาน/คณะกรรมการ จานวน 15 คนๆ ละ 6 วันๆ ละ 800 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 1,500 บาท x 4 ท่าน x 6 คืน
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรมต่างอาเภอ จานวน 100 คนๆ ละ 750 บาท 6 คืน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Digital Transformation และเทคโนโลยี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์การจัดอบรม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี 2565

ปี 2566

คาชี้แจง

210,000 ค่าอาหาร 120 คน x 350 บาท x 5 วัน
60,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120คน x 100 บาท x 5 วัน
30,000 ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 100 ชุดๆ ละ 300 บาท
200,000 ครั้งละ 200,000 บาท
160,000 ครั้งละ 160,000 บาท
20,000 ครั้งละ 10,000 บาท x 2 ครั้ง
18,400
18,400 วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน
6,160,400
6,160,400
60,400
10,000 จานวน 5 คนๆ ละ 10 วัน วันละ 200 บาท
12,000 จานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท จานวน 4 คณะฯ ( 2 ครั้ง)
38,400 จานวน 4 คนๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 คณะฯ ( 2 ครั้ง)
6,100,000
6,100,000 ค่าจ้างจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการเชียงใหม่ออนไลน์เสมือนจริง ”
(Virtual
Trade
Show)
ประสาน/เชิ
ญ/ประชุ
ม ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง
ประสาน/เชิญ/ประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเอกสาร/ สื่อประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ จานวน 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ จานวน 1 ครั้ง
ออกแบบ/จัดทา หน้าเวปไซด์ E-Commerce
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดทาระบบห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
สร้ำงกำไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)
10,000,000 บาท
กิจกรรมการวางแผนการดาเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับ
สมัคร/การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและ
คณะกรรมการคัดเลือก
45,400 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) (อย่างน้อย 50 กิจการ)
593,800 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อนาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน
330,400 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
จั ด กิ จ กรรมวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าไปสู่ แ ผนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs
612,500 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่
6,320,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs
พร้ อ มทั้ ง สร้ า งโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจั บ คู่ ธุ ร กิ จ และ
การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)
2,047,900 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ
50,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑
ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ โครงการสร้างกาไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)
กิจ กรรมหลั กที่ 1 การวางแผนการดาเนิ น กิจกรรม/แผนประชาสั ม พั น ธ์และรับ สมั ค ร/การวางแผนโครงสร้าง
หลักสูตรอบรม/จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการคัดเลือก
วงเงิน 45,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)(อย่างน้อย 50 กิจการ) วงเงิน 593,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน
วงเงิน 330,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการเพื่อนาไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs
วงเงิน 612,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่
วงเงิน 6,320,000 บาท
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 6 การติ ด ตามการถ่ ายทอดเทคโนโลยี สู่ วิส าหกิ จ ชุ ม ชนและ SMEs พร้อ มทั้ งสร้างโอกาสทาง
การตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching &
Networking)
วงเงิน 2,047,900 บาท
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ วงเงิน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หน่วยดาเนินการ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม วงค์บุตร
ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
จากการที่รัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 – 2580) โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญ
คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มที่รัฐบาล
เล็งเห็น ถึงความสาคัญที่จะเป็น แรงขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของให้ประเทศเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้
ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อยกขีดความสามารถของ SMEs โดยผนวกกับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อาทิ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

๒
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม โครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า ง ๆ รวมทั้ ง การแก้ ไขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเป็นรากฐานในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ที่มีปัจจัยสาคัญด้านสภาพพื้นที่และสภาพ
ภูมิสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องใช้ผลงานวิจัยที่มีการทดลองและวิจัยในเชิงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม รูป แบบและแนวทางการพัฒ นาและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้น มีการนา
องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้น้อยมาก หรือไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ เนื่องจากปัญหาในด้านของการถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ผู้ปฏิบัติ ปัจจุบันทุกภาคส่วนของธุรกิจไทยกาลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง
และจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ งานวิจัยหลายชิ้นและประสบการณ์จากหลายประเทศได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นตัว
ช่วยที่สาคัญในการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ แต่ยังไม่ได้รับประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างกว้างขวาง ทาให้สะท้อนถึงสองประเด็นความท้าทายทั้งในด้านอุปทาน
และอุปสงค์ คือ (1) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันกับชุมชน (2) กระบวนการถ่ายทอดและส่งผ่าน
เทคโนโลยีไปสู่ชุมชน
ความเร่งด่วน :
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่ส่งผลให้เพิ่มผลิตภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านการผลิตสินค้า ด้านการค้า นาเข้า ส่งออก และด้านการบริการต่างๆ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานรั บผิดชอบ จึงได้จัดทาโครงการ “โครงการสร้างกาไร
สู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน และ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นาไปสู่การใช้งานจริง
2. เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน
เพิ่มศักยภาพของในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ

๓
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานใน
วิสาหกิจชุมชนและ SMEs จานวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
หรือบริการ จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน (1 เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้งเกิดแผนธุรกิจจานวนไม่น้อย
กว่า 30 แผน
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่างน้อย 3 คู่ และเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(๔.๒) ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานใน
วิสาหกิจชุมชนและ SMEsจานวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
หรือบริการ จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน (1 เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้งเกิดแผนธุรกิจจานวนไม่น้อย
กว่า 30 แผน
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่างน้อย 3 คู่ และเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้สามารถเพิ่มพูนกาไรจากการจัดจาหน่ายได้
2. สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่กิจการในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 3 ปี
3. สร้างการจ้างงาน/ รักษาการจ้างงาน 450 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้สามารถเพิ่มพูนกาไรจากการจัดจาหน่ายได้
2. สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่กิจการในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 3 ปี
3. สร้างการจ้างงาน/ รักษาการจ้างงาน 450 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี
เชิงลบ : ไม่มี

๔
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย
1. การวางแผนการดาเนินกิจกรรม/
แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/
การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/
จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการคัดเลือก
2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัคร
ผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (อย่างน้อย 50 กิจการ)
3. การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50
กิจการ/ชุมชน
4. จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนาไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs
5. การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อม
ของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่
6. การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs พร้อมทั้งสร้างโอกาสทาง
การตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching &
Networking)
7. กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 65

ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66

✓

✓

✓

✓
✓
✓

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 10,000,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา -ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

✓

✓

ก.ค. - ก.ย. 66

๕
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติมเทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
มีการจัดทารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการ
พัฒนาโครงการในปีต่อๆไป
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
ปี 2566
งบรายจ่าย - รายการ

คาชีแ้ จง

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชนและ
SMEs จานวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน (1 เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้งเกิดแผนธุรกิจจานวนไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่างน้อย 3 คู่ และเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โครงการ : สร้างกาไรสู่ชมุ ชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)
กิจกรรมหลัก :
1. การวางแผนการดาเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดตัง้
ผูเ้ ชีย่ วชาญและคณะกรรมการคัดเลือก

10,000,000
45,400

๑.๑. ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ
20,000 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ (20 คน X 2 มื้อ X 500 บาท)
4,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (20 คน X 4 มื้อ X 50 บาท)
1,400 ค่าเอกสารประกอบการประชุมวางแผน (20 ชุด x 70 บาท)
20,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 2 ครั้ง)
2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผูป้ ระกอบการผูป้ ระกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (อย่างน้อย 50 กิจการ)

593,800

2.๑.๑ ค่าตอบแทน
144,000 ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก (10 คน X 1,200 บาท X 6 ชั่วโมง X 2 วัน)
2.2.1 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ

36,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและเผยแพร่ระบบรับสมัครออนไลน์ (1 ระบบ X 36000 บาท)
153,800 ค่าจ้างเหมาจัดทาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
50,000 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ (50 คน X 2 มื้อ X 500 บาท)
10,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (50 คน X 4 มื้อ X 50 บาท)
50,000 ค่าพาหนะ ตัว๋ เครื่องบิน (10 คน X 2 เที่ยว (ไป-กลับ) x 2500 บาท)
50,000 ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (150 ชุด x 70 บาท)
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50,000 ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (2 วัน X 50000)
50,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 2 ครั้ง)
3. การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน โดยมีผเู้ ข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน

330,400

3.๑.๑ ค่าตอบแทน
72,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 6 ชม. x 1200 บาท x 2 วัน)
2.2.1 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ

70,000 ค่าอาหารและเครื่องดิม่ (70 คน X 2 มื้อ X 500 บาท)
14,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (70 คน X 4 มื้อ X 50 บาท/มื้อ )
25,000 ค่าพาหนะ ตัว๋ เครื่องบิน (5 คน X 2 เที่ยว (ไป-กลับ) x 2500 บาท)
10,000 ค่าพาหนะ รถตู้ (2 คัน X 2 วัน x 2500 บาท)
18,000 ค่าที่พัก (5 คน X 3 คืน x 1200 บาท)
4,900 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (70 ชุด x 70 บาท)
3,500 ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (50 ชุด x 70 บาท)
3,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 ครั้ง x 3000 บาท)
100,000 ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (2 วัน X 50,000 บาท)
10,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 2 ครั้ง)

4.จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อนาไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs

612,500

4.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4.๑.๑ ค่าตอบแทน
4.1.1 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ
120,000 ค่าจ้างเหมาการทาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อนาไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs (40,000 x 30 กิจการ)
125,000 ค่าอาหารและเครื่องดิม่ (50 คน X 5 มื้อ X 500 บาท)
25,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (50 คน X 10 มื้อ X 50 บาท/มื้อ )
62,500 ค่าพาหนะ รถตู้ (5 คัน X 5 วัน x 2500 บาท)
250,000 ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (5 วัน X 50,000 บาท)
30,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 6 ครั้ง)
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5.การถ่ายทอดผลงานวิจัยทีม่ ีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ขึน้ ไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการใน
พื้นที่

6,320,000

3.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2.1 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,700,000 ค่าตอบแทนผุ้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยในการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่
(30,000 x3 เดือน x 30 กิจการ)
1,350,000 ค่าตอบแทนผู้ช่วยผุ้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยนักวิจัยในการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในพื้นที่ (15,000 x3 เดือน x 30 กิจการ)
1,200,000 ค่าการจัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40,000 x 30 กิจการ)
900,000 ค่าจัดทาโมเดลธุรกิจ (Business Model) (30,000 x 30 กิจการ)
75,000 ค่าอาหารและเครื่องดิม่ (30 คน X 5 ครั้ง X 500 บาท)
7,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (30 คน X 5 ครั้ง X 50 บาท/มื้อ )
62,500 ค่าพาหนะ รถตู้ (5 คัน X 5 ครั้ง x 2500 บาท)
25,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 5 ครั้ง)

6.การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs พร้อมทัง้ สร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่
ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการ (Business Matching & Networking)
6.1 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs

2,047,900
216,000 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยลงพื้นที่ตดิ ตามการใช้งานเทคโนโลยีและให้คาแนะนา (1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 ครั้ง x 30 กิจการ)
1,080,000 ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีและให้คาแนะนา (1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 ครั้ง x 30 กิจการ)
25,000 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ (30 คน X 5 มื้อ X 500 บาท)
25,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (30 คน X 10 มื้อ X 50 บาท/มื้อ )

6.1 สร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคูธ่ ุรกิจและการสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการ (Business Matching &
Networking)

14,400 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2 คน x 6 ชม. x 1200 บาท x 1 วัน )
25,000 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ (30 คน X 1 มื้อ X 500 บาท)
2,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (30 คน X 1 มื้อ X 50 บาท/มื้อ )
50,000 ค่าเดินทางเชิญนักธุรกิจ นักลงทุนร่วมเจรจา (ตัว๋ เครื่องบิน) (10 คน X 2 เที่ยว (ไป-กลับ) x 2500 บาท)
2,500 ค่าพาหนะ รถตู้ (5 คัน X 1 วัน x 2500 บาท)
24,000 ค่าที่พักนักลงทุน (10 คน X 2 คืน x 1200 บาท)
3,500 ค่าเอกสาร (50 ชุด x 70 บาท)
100,000 ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (1 วัน X 100,000 บาท)
180,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาพื้นที่แสดงสินค้า และพื้นที่เจรจาธุรกิจ (1 วัน x 180,000)
150,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาประมวลภาพรวมของกิจกรรมทุกขั้นตอน และวิดโิ อประมวลผลกิจกรรม (1 เรื่อง x 100,000 บาท)
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50,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาระบบการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลตลอดโครงการ (1 ระบบ x 50,000)
100,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาและดูแลระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 15 ครั้ง)
7.กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ

50,000

3.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2.1 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,000 ค่าจัดทารายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 (1,500 บาท X 10 ชุด)
15,000 ค่าจัดทารายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 (1,500 บาท X 10 ชุด )
20,000 ค่าจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (2,000 บาท X 10 ชุด )

ลำดับควำมสำคัญ 45
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่งเสริมและยกระดับทักษะกำรเขียนโปรแกรมของนักเรียน,
นักศึกษำ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill)
4,812,000 บาท
กิจกรรมหลักส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill)
4,812,000 บาท
มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 45

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(Upskill and Reskill )
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill
and Reskill)
วงเงิน 4,812,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็น การพัฒ นาของจังหวัด ประเด็นการพัฒ นาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
แผนงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
หน่วยดาเนินการ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาจังหวัดเชียงใหม่)
1. ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์อานาจ โกวรรณ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชีย งใหม่ สถานที่ติด ต่อ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ . 0-5388-5924,
โทรสาร. 0-5388-5924
2 ผู้รับผิดชอบ : นายปรัชญา โกมณี
ตาแหน่ง : รักษาการผู้จัดการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาจังหวัด
เชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ 158 ถนน ทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์
088-9990541
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อ ประชาชนและ ประโยชน์ ส่ ว นรวม มีเป้ าหมายให้ ป ระเทศมี การขยายตัว ของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่อ ง
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกัน ด้านเศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม การผลิต การค้า การลงทุน ทาให้มีความอุดมสมบูร ณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน โดยประเด็นเรื่อง การสร้างบุคลากรทางดิจิทัลภายในประเทศ ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนในอุตสาหกรรมที่คาด
แคลน โดยเฉพาะการเร่ง Upskill Reskill ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลหลายประเทศให้ ความสนใจ เพื่อการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนประเทศไทยนั้น ภาครัฐได้ประกาศแผน “Digital Thailand” โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร เพื่อให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งการ
นาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทนั้นจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและการบริการและอีกสิ่งที่สาคัญที่สุด
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

๒
นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย ๔.๐ หรือ Thailand Economy ๔.๐ ที่มุ่ง ในการพัฒนา ประเทศ โดยมีแนวทาง
ในการขับเคลื่อนแบบ “ประชารัฐ” ที่มุ่งสร้างความรวมมือในทุก ภาคสวนเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลติ ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลคาสินคาและบริการ จากพลังการขับเคลื่อนในดานการสรางขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การมีสวนรวม และการจดั การสิ่งแวดลอม (Green) ภาคการเกษตรในยุคไทย แผนพัฒนาของกลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน 1 โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ จาแนกเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ สาคัญ พบว่า
โครงสร้างเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 1 ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาค เกษตร ภาคการค้า ภาค
ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ตามลาดับ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.10 โดยภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้า มีอัตราการขยายตัว
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม จึ ง ต้ อ งน าเอาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของภาคเหนือให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน และเร่งให้เกิดการสร้าง
ธุรกิจด้านสตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อมาเป็นตัวเร่งในการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมมูลค่าสูง (High Value Added) และ
ธุรกิจสตาร์ทอัพสมัยใหม่มักจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีทางด้าน Artificial Intelligence หรือ AI
สมองกลฝังตัว และ Machine Learning หรือ ML เทคโนโลยีเหล่านี้จึงอยู่ใกล้กับตัวเรามากขึ้น ดังนั้นเพื่อรองรับการ
เติบโตของเทคโนโลยีและสมองกลแบบฝังตัวในอนาคต ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ
ในด้านเทคโนโลยีดังกล่าว โดยจาเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อให้เกิดเป็นทักษะพื้นฐานติดตัวไปตลอด หรือ
สาหรับผู้ที่สนใจก็สามารถพัฒนาจนกลายเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีได้เช่นกัน โดยสิ่งที่ ต้องเรียนรู้และพัฒนาคือทักษะการ
Coding หรื อ การเขี ย นชุ ด ค าสั่ งทางโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ สั่ งการให้ ฮ าร์ ด แวร์ ห รื อ ซอฟท์ แ วร์ ด าเนิ น การตาม
จุดมุ่งหมายของผู้เขียน ทักษะทางด้าน Coding จาเป็นต้องใช้พื้นฐานความเข้าใจเชิงการลาดับเหตุการณ์และเชิงตรรกะ
(ความเป็นเหตุและผล) เป็นสาคัญ หากสามารถจัดลาดับความคิดของพื้นฐานดังกล่าวได้ ก็จะสามารถทาให้การ Coding
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยความสาคัญ ดังกล่ าว จั งหวัดเชียงใหม่ จึงจาเป็นที่ต้องเร่งสร้างและพัฒ นาบุคลากรด้านดังกล่ าว เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของประเทศในอนาคต โดยจะได้ ถ่ า ยทอดทั ก ษะการ Coding ผ่ านสื่ อการสอน เครื่อ งมื อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการสอดแทรกทั้งองค์ความรู้พื้นฐาน การสร้างกรอบแนวคิดในการ
พัฒนา ตัวอย่างการนาไปต่อยอดในชีวิตประจาวัน
การเสริมสร้างทักษะการ Coding ผ่านสื่อการสอน เครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะช่วย
พัฒ นาบุคลากรต้น แบบ และสร้างเยาวชน รุ่น ใหม่ให้ มีพื้นฐานทางด้าน Coding เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้หรือเครื่องมือ
ให้ป ระสบความสาเร็จในการเรียน การประกอบอาชีพและพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ไทยต่อไปได้
โดยกลุ่ ม เป้ าหมายได้ แก่ นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ กษาและอาชี ว ะศึ ก ษา ทั้ งโรงเรีย นของรัฐ บาลและเอกชนในเขต
ภาคเหนือ
ความเร่งด่วน :
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องส่งเสริม Upskill Reskill และ พัฒนากาลังคนและทักษะ
ด้านดิจิทัลของคนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู้ตลาดแรงงานที่มีความขาดแคลนและเป้นที่
ต้องการ ของเศรษฐกิจของสังคมไทยทีจ่ ะก้าวเข้าสู่ Real-Time Economy
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ Upskill Reskill ให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เขตเมือง และเขตนอกเมืองพัฒนา
ทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM และ IoT
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเขียนเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์
พื้นฐาน สาหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันในท้องถิ่น
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์พื้นฐานจากตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วย
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันที่หลากหลาย
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding, STEM และ IoT ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตเมือง และนอกเขตเมืองสามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ
ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา และผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
• อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coding, STEM และ IoT จานวน 200 ราย
• หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Coding, STEM และ IoT 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 สาธิตชุดสาเร็จ
ช่วงที่ 2 ประกอบอุปกรณ์และเขียนCode
ช่วงที่ 3 ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีทดลองประกอบชุด IoT
• Upskill Reskill สร้างนักเรียน,นักศึกษาที่มีความเข้าใจใน Coding, STEM และ IoT จานวน 200 ราย
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(๔.๒) ผลผลิต
• นักเรียน,นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านดิจิทัล
• Upskill Reskill สร้างนักเรียน,นักศึกษาใน Coding, STEM และ IoT
• สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงานมีงานทาในตลาดิจิทัล
(๔.๓) ผลลัพธ์ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดต้นทุนในการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

๔
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.65 - ธ.ค.65

ม.ค.66 - มี.ค. 66

พ.ค.66 - ก.ค.66 ส.ค.66 - ก.ย.66

การส่งเสริมและยกระดับทักษะ
✓
✓
✓
✓
การเขียนโปรแกรมของนักเรียน
,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(Upskill and Reskill )
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 4,812,000 บาท
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา – ไม่ม-ี
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ หรื อ ก าลั งแก้ ไขปั ญ หา / อุ ป สรรคต่ างๆ หรือ เตรีย มการขออนุ ญ าตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
 บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

๕
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
กิจกรรมหลักการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ ด้านการพัฒนากาลังคน และด้าน Digital Economy
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

4,812,000
4,812,000
4,812,000
4,812,000
1,136,000
360,000
300,000
204,000
57,600
14,400
200,000
3,656,000
175,000
250,000
250,000
20,000
150,000
150,000
165,000
96,000
260,000
400,000
150,000
20,000

ปริญญาเอก ประสบการณ์หัวหน้าโครงการ 5 ปี จานวน 1 คน คนละ 30,000 บาท จานวน 12 เดือน
ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ 3ปีจานวน 1 คน คนละ 25,000 บาท จานวน 12 เดือน
ปริญญาตรี จานวน 2 ราย ประสบการณ์ ด้านการประสานงานโครงการ 1 ปี ระยะเวลา 12 เดือนๆละ17,000บาท
ค่าตั๋อบแทนวิทยากร 8 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600บาท
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอก ประสบการณ์ที่ปรึกษาโครงการด้านการพัฒนากาลังคน และด้าน Digital Economy
1 ปี จานวน 1คน คนละ 20,000 บาท จานวน 10 เดือน
ค่าดาเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟฟิค จานวน 5 งาน
ค่าดาเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 5 สื่อ
ค่าดาเนินการประชาประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ 5สื่อ
ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร จานวน 10 ชิ้น
ค่าที่พักวิทยากร จานวน 10วัน
ค่าสถานที่การจัดงานจานวน 30 ครัง้
ค่าดาเนินการจัดตกแต่งสถานที่พร้อมส่งอานวยความสะดวก จานวน30 ครัง้
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จานวน 200 ราย 4 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 200 ราย 2 มื้อ
ค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา จานวน 1,000ชุด
ค่าของที่ระลึกผู้เข้าร่วมงาน จานวน 1,000 ชิ้น
ค่าจัดทาแบบประเมินและสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
40,000
300,000
1,120,000
60,000
50,000
20,000
10,000
10,000

ค่าดาเนินการจัดทาและสรุปผลแบบประเมินและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล
ค่าดาเนินการทาดิจิทัลคอนเทนส์ผลิตภัณฑ์
ค่าอุปกรณ์ที่ใช้การจัดอบรม จานวน 40 ชุด
ค่าสรุปรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาศ 4ไตรมาศ
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน จานวน 5ชุด

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5)
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ลำดับควำมสำคัญ 1
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณำกำร
66,111,000 บาท
การแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) จั ง หวั ด
เชียงใหม่
24,299,800 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอ
การประชาสั ม พั น ธ์ ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ หมอกควั น และไฟป่ า
1,484,200 บาท
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1,850,400 บาท
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในพื้นที่ป่าต้นน้า
12,322,000 บาท
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE
1,352,200 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
พัฒ นาการเฝ้ าระวังและสื่ อสารความเสี่ ยงหมอกควัน พร้ อมแนวทาง
ป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่
1,872,200 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะ
ชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5)
ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2,955,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

-2–
หัวข้อ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
14,355,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
กองทัพภาคที่ 3
กอ.รมน.จว.ชม.
สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผา
ในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่
1,357,000 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM 2.5 และเพิ่มพื้นที่
สีเขียว เชื่อมโยงแผน อปท. ในพื้นที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
2,507,100 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายเขียวสวยหอม
สภาลมหายใจเชียงใหม่
พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว
(Green Product)
466,200 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายเขียวสวยหอม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ถอดบทเรียนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟ
ป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
1,289,900 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ
สภาลมหายใจเชียงใหม่

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 1

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 24,299,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า งบประมาณ 1,484,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
งบประมาณ 1,850,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ป่าต้นน้้า
งบประมาณ 12,322,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์
ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE
งบประมาณ 1,352,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ ๖ พัฒนาการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงหมอกควันพร้อมแนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,872,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ ๗ การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร
เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 2,955,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ ๘ พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 14,355,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ ๙ สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
ของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,357,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ ๑๐ กระบวนการจัดท้าแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM2.5 และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน อปท. ในพื้นที่
เมืองจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,507,100 บาท
กิจกรรมหลักที่ ๑๑ พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product)
งบประมาณ 466,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ ๑๒ ถอดบทเรียนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,289,900 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน : แผนงานที่ 1 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
หน่วยดาเนินการ : 1. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 2. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
4. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
5. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6. กองทัพภาคที่ 3
7. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
8. ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
9. กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่
10. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
11. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
12.สภาลมหายใจเชียงใหม่
๑๓. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
๑๔.เครือข่ายเขียวสวยหอม
15. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
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ผู้รับผิดชอบ : นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ตาแหน่ง : ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอ้านวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112725
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทก้ า หนดให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยก้าหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก้ า หนดเป้ า หมายรวมการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ
เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายรัฐบาล
ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการ
เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบด้วยภูเขาสูง สภาพพื้นที่ดังกล่าวท้าให้อ ากาศ
ในเมืองเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อยมาก (อากาศเสถียร) เมื่อเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและเกิดความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นในตอนเช้าท้าให้เกิดสภาพฟ้าหลัวปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง
เมื่อเกิดการเผาไม่ว่าจะเป็ น พื้น ที่ป่ าหรื อพื้น ที่ก ารเกษตร ส่ งผลให้ เกิดฝุ่ นควัน (PM2.5) ปกคลุ มเป็นบริเวณกว้า งและ
เป็นเวลานาน ฝุ่นควันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจ เกิ ดการระคายเคืองแสบลูกตา โดยปัญหาวิกฤติ
หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่มักเกิดขึ้นเป็นประจ้าในระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคมของทุกปี โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
1. ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ สภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทย
ท้าให้ฝุ่นควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้
2. การกระท้าของมนุษย์ เช่น เผาพื้นที่การเกษตร เป็นสาเหตุที่ส้าคัญรองลงมา การเผาไร่เพื่อก้าจัดวัชพืชหรือ
เศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซังข้าวโพดและเศษวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจากการควบคุมไฟ จึงลามเข้าสู่พื้นที่ป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถึงแม้จะมีมาตรการทาง
กฎหมายก็ไม่สามารถหยุดการเผาได้ เพราะเมื่อเข้าฤดูฝนหากเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลู กไม่ทันตามฤดูกาลจะท้า ให้
การปลูกพืชของราษฎรล้มเหลว ส่งผลต่อรายได้หลักคือการเพาะปลูก
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3. หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับภูมิภาคมีจุดความร้อน
ที่เกิดจากการเผาที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของ
ไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท้าให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น
4. การเก็บหาของป่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดไฟป่ามากที่สุด โดยการเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ ได้แก่ เห็ด ไข่มดแดง
ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้้าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่าง
เดินทางตอนกลางคืน หรือจุดกระตุ้นการงอกของเห็ด กระตุ้นการแตกใบของผักหวานและใบตองตึง รวมถึงจุดเพื่อไล่ตัวมดแดง
ออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่ในป่า
5. การแกล้งจุด การกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ท้ากินหรือถูกจับกุมจากการกระท้าผิดในเรื่องป่าไม้ ซึ่งมักจะหาทางเอาคืนเจ้าหน้าที่
ด้วยการเผาป่า
6. ความประมาท จากการเข้าไปพักแรมในป่า โดยก่อกองไฟหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นที่
7. การล่าสัตว์ การหาของป่า โดยใช้วิธีไล่ คือจุดไฟไล่ ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ
นกชนิดต่างๆ ที่จะบินมากินแมลงแล้วดับยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้าเพื่อให้หญ้าใหม่แตกหน่อ ล่อให้สัตว์ชนิดต่างๆ
เช่น เก้ง กวาง กระต่าย มากินหญ้าแล้วดักยิงสัตว์นั้น
8. ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆ แต่จุดเพื่อ
ความสนุกสนาน เท่านั้น
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 13,834,594.19 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน 6,419,233.08 ไร่ (46.40 %)
พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ 5,283,394.77 ไร่ (38.19 %) พื้ น ที่ เ ขต สปก. 540,751.50 ไร่ (3.91 %) และพื้ น ที่ อื่ น ๆ
1,591,214.84 ไร่ (11.50 %) ในส่วนของพื้นที่ปา 9,586,229 ไร่ คิดเป็น 69.29% ของพื้นที่จังหวัดเชีย งใหม่
มีประชากร 1,783,148 คน ขอบเขตการปกครองทั้งหมด 25 อ้าเภอ ครอบคลุม 2,066 หมู่บ้าน
ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้จ้านวน
จุดความร้อนลดลง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จ้านวน 21,658 จุด และปี 2564 ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จ้านวน 8,066 จุด พบว่าจุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 13,592 จุด คิดเป็น 62.76 % และพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ลดลง (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) จากเดิมปี 2563 มีพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ และปี 2564 มีพื้นที่
เผาไหม้ทั้งหมด 803,494 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2563
และ 2564 พบว่าพื้นที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 580,584 ไร่ คิดเป็น 41.95 %
ในส่วนของค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน จ้านวน 85 วัน (ข้อมูล ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2564) สาเหตุมาจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับ
ภูมิภาคที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ ของอากาศจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนื อของไทยก็เป็นปัจจัย เสริมที่ท้าให้ หมอกควันหนาแน่นขึ้น เป็นปัจจัยที่ท้าให้จังหวัดเชียงใหม่
มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 169 มคก./ลบ.ม. (3 เม.ย. 2564) ณ สถานี
รพ.เทพรัตนฯ ต้าบลช่ างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่้ากว่าปี 2563 โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 360 มคก./ลบ.ม.
(29 มี.ค. 2563) ณ สถานี ต้าบลเมืองคอง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ความเร่งด่วน :
ด้วยความส้าคัญดังกล่าวจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดท้าโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างความตื่น ตัวและตระหนั กรู้ ในการป้ องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า รวมถึง การสร้างภาคีเครื อ ข่ าย
ความร่วมมือการด้าเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเบื้องต้นป้องกัน
การลดผลกระทบ และการปรับตัวต่อระบบนิเวศ อันจะน้าไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบและสามารถ
ปรับตัวตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศได้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

๔
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ
2.1.2 เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า รวมถึงการสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือการด้าเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า
2.1.3 เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะฝุ่นควันของประชาชน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
4.1.1 ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 มคก./ลบ.ม. (ตรวจวัดจาก 2 สถานีหลัก
ในรอบปีงบประมาณ) (ข้อมูลค่าฐาน 31.27 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ปี 2562 - 2564)
4.1.2 จ้านวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง ปีละ 50,000 ไร่ (ข้อมูลค่าฐาน 1,046,901 ไร่ ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
ปี 2562 - 2564)
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 จ้านวนค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 มคก./ลบ.ม.
4.2.2 จ้านวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง ปีละ 50,000 ไร่ (ไม่เกิน 996,901 ไร่)
(๔.๓) ผลลัพธ์ : จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เชิงลบ : -

๕
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : 24,299,800 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ/
กองทัพภาคที่ 3
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี
.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด




2 ส้ารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่น
ควั นและไฟป่ าจั งหวั ดเชี ย งใหม่
ประจ้าปี

3 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท้ า

แผนปฏิ บั ติ ก ารก้ า หนดมาตรการ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
จังหวัดเชียงใหม่

4 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนบริหาร

จัดการเชื้อเพลิงเชิงรุกในระดับต้าบล

5 อบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒ นาเครือข่าย

ลาดตระเวน เฝ้ าระวัง ท้าแนวกัน ไฟ
และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในชุมชน

6 จัดกิจกรรมท้าแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง

เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า


7 การลาดตระเวน เฝ้าระวังและดับไฟป่า

8 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การ
จั ด การเศษวั ส ดุ ท างการเกษตรและ
เศษใบไม้ โดยประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี
นวั ต กรรมอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ สร้ า ง
รายได้ให้แก่ชุมชน

9 ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ
ถอดบทเรี ย นการแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า
หมอกควัน และฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่




10 การบริ ห ารโครงการ และติ ด ตาม
ประเมินผล

๖
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่า
งบประมาณ : ๑,๔๘๔,๒๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยประชาสั ม พั น ธ์
ในระดับพื้นที่



2 การประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ ส ร้ า ง
จิตส้านึกทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วม
ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น และ
ไฟป่า ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
งบประมาณ : ๑,๘๕๐,๔๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้ องกัน รั กษาป่ าในพื้น ที่ป่ าสงวน
แห่งชาติ

2 จัดท้าแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
(5.4) กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ป่าต้นน้้า
งบประมาณ : ๑๒,๓๒๒,๐๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวน
และดับ ไฟป่ า ในเขตป่ าอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่


2 จัดท้าแนวกันไฟชุมชน จ้านวน 1,000
กิโลเมตร

๗
(5.5) กิจ กรรมหลักที่ 5 กลไกและเครื อข่ายการขับเคลื่ อนการพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE
งบประมาณ : ๑,๓๕๒,๒๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 จั ด ประชุ ม คณะท้ า งานเพื่ อ วางแผน
และจั ด ท้ า แนวทางการด้ า เนิ น งาน
โครงการ

2 จั ด ประชุ ม คณะท้ า งานออก แบ บ
รูปแบบ CM.NICE

3 ส้ า รวจ/วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการใช้
หลั กสู ตรการแก้ไขปั ญหาฝุ่ น ลงสู่ การ
ปฏิบัติ

4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตฝุ่นควัน

5 ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง(MOU) และ
กิจกรรม kick off การน้าหลักสูตรการ
แก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตฝุ่นควันสู่การ
ปฏิบัติ

6 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ
ออกแบบการเรียนรู้เนื้อหาฝุ่นควัน

7 การจัดรายการละครวิทยุ

8 ละครหุ่นส้าหรับเด็ก

9 นิเทศ ติดตามผลการใช้หลั กสู ตรของ
สถานศึกษา จ้านวน 2๐ โรงเรียน

10 จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย นเ รี ยนรู้ /
Showcase/ น้าเสนอนวัตกรรม

๘
(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงหมอกควันพร้อมแนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : ๑,๘๗๒,๒๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นา
ชุมชนต้น แบบเฝ้ าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันในพื้นที่


2 การนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่
ต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤต
ฝุ่นควัน


3 พัฒ นาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ในการเข้าถึ ง
ห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) การแจ้ง
เตือนสถานการณ์ระดับบุคคล (Smoke
alert) และการให้ค้าปรึกษาผ่านระบบ
สาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health)
ต้นแบบในเขตพื้นที่อ้าเภอเมืองเชียงใหม่



4 ตรวจประเมินคุณภาพห้องปลอดฝุ่น
(5.7) กิจกรรมหลักที่ 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทน
ครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ : ๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร ของเสี ย และขยะชุ ม ชน
เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพื่อลด
ปั ญ หาฝุ่ น ควั น (PM 2.5) ขยะ และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๙
(5.8) กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ : ๑๔,๓๕๕,๐๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)/ กองทัพภาคที่ 3/ กอ.รมน.จว.ชม.
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 จั ด ชุ ด ลาดตระเวน เพื่ อ รั ก ษาความ
มั่ น คงด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม พื้ น ที่ เขตรอยต่ อจั ง หวั ด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

2 จัดกิจกรรมท้าแนวกันไฟตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขต
รอยต่ อจั งหวั ดเชี ย งใหม่ และจั งหวั ด
เชียงราย


3 สร้างแหล่งน้้าเพิ่มความชุ่มชื่น เพื่อใช้
เป็นแหล่งน้้าส้าหรับ ดับ ไฟป่ าในพื้น ที่
เขตรอยต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
จังหวัดเชียงราย


4 จั ด กิ จ กรรมปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ไม้ ผ ลั ด ใบ
เพื่อเป็ น แนวกัน ชนไฟป่ า ในพื้น ที่ เ ขต
รอยต่อจั งหวัดเชีย งใหม่ และจั งหวั ด
เชียงราย




5 การบริ ห ารโครงการ และติ ด ตาม
ประเมินผล
(5.9) กิจกรรมหลักที่ 9 สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ของ
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : ๑,๓๕๗,๐๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 จัดท้าแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรตามบริบทพื้นที่

2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืช
ทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว


3 จัดท้าแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ
การปลูกพืชทางเลือก

๑๐


4 การติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ท้ า
รายงานผลการปฏิบัติงาน
(5.10) กิจกรรมหลักที่ 10 กระบวนการจัดท้าแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM 2.5 และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน
อปท. ในพื้นที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : ๒,๕๐๗,๑๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/เครือข่ายเขียวสวยหอม /สภา
ลมหายใจเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 จั ดกระบวนการท้าแผนชุมชนจัดการ
ฝุ่ น ละออง PM 2.5 และเพิ่ ม พื้ น ที่
สีเขียวเมืองเชียงใหม่

2 จั ดเวทีน้ าเสนอแผนชุ มชนแก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ เ มื อ ง
เชียงใหม่


3 สร้ า งปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วโดย
ชุมชนเมืองเชียงใหม่
(5.11) กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product)
งบประมาณ : ๔๖๖,๒๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/เครือข่ายเขียวสวยหอม/
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 จั ด กระบวนการคั ด เลื อ ก/คั ด สรร
ค น รุ่ น ใ ห ม่ จ ะ มี ค ว า ม ส น ใ จ เ ป็ น
ผู้ประกอบการสีเขียว


2 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห าร
จั ด การ การผลิ ต การตลาด โดยมี
พี่ เ ลี้ ย งจากภาคเอกชนแนะน้ า และ
สนับสนุน

3 พัฒนากิจการ ๑ อ้าเภอ ๑ กิจการ ๑
คนรุ่นใหม่ประกอบการสีเขียว และจัด
กระบวนการติดตามคนรุ่นใหม่ที่มีความ
สนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวในพื้นที่

๑๑
(5.12) กิจกรรมหลักที่ 12 ถอดบทเรียนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควัน
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : ๑,๒๘๙,๙๐๐ บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ/ สภาลมหายใจเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ประชุ ม ออกแบบการเชื่ อ มงานและ
ระบบข้อมูลร่วมกันทั้ง 25 อ้าเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่

2 จั ด ชุ ด บู ร ณ า ก า ร ห ลั ง ฤ ดู ไ ฟ ป่ า
ประกอบด้วย อปท. จนท.ไฟป่ า และ
ชุมชนท้องถิ่น เข้าไปตรวจ burn scars
และถอดพฤติกรรมไฟในแต่ละพื้นที่

3 กระบวนการถอดบทเรียนและสรุปผล
เชิ งพื้ น ที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ของจังหวัดเชียงใหม่จ้านวน 211 แห่ง
ใน ๒๕ อ้าเภอ
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 66,111,๐๐๐ บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้จ้านวน
จุดความร้อนลดลง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จ้านวน 21,658 จุด และปี 2564 ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จ้านวน 8,066 จุด พบว่าจุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชีย งใหม่ ปี 2564 ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 13,592 จุด คิดเป็น 62.76 % และพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ลดลง (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) จากเดิมปี 2563 มีพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ และปี 2564 มีพื้นที่
เผาไหม้ทั้งหมด 803,494 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2563
และ 2564 พบว่าพื้นที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 580,584 ไร่ คิดเป็น 41.95 %
ในส่วนของค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน จ้านวน 85 วัน (ข้อมูล ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2564) สาเหตุมาจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับ
ภูมิภาคที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจา กประเทศ
เพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนื อของไทยก็เป็นปัจจัย เสริมที่ท้าให้ หมอกควันหนาแน่นขึ้น เป็นปัจจัยที่ท้าให้จังหวัดเชียงใหม่
มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 169 มคก./ลบ.ม. (3 เม.ย. 2564) ณ สถานี
รพ.เทพรัตนฯ ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่้ากว่าปี 2563 โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 360 มคก./ลบ.ม.
(29 มี.ค. 2563) ณ สถานี ต้าบลเมืองคอง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑๒
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือด้าเนินการ
 มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ประสานหน่วยงานในพื้นที่ด้าเนินกิจกรรม เป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ้ารุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
กิจกรรมย่อยที่ 2 สารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจาปี
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการกาหนดมาตรการ แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

24,299,800
34,000 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด จานวน 4 ครั้ง
34,000
34,000
14,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท
20,000 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 10๐ ชุด ๆ ละ 50 บาท
300,000
300,000
300,000
300,000 สารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ 25 อาเภอ
109,100 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 1 วัน
109,100
21,600
7,200
14,400
87,500
60,000
15,000
7,500
5,000

วิทยากรภาครัฐ จานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
วิทยากรภาคเอกชน จานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,2๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 400 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
ค่าเอกสาร จานวน 150 ชุด ๆ ละ 50 บาท
วัสดุประกอบการจัดประชุม จานวน 1 ครั้ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงเชิงรุก ในระดับตาบล
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
กิจกรรมย่อยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทาแนวกันไฟ และดับไฟป่า
โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสนามและการฝึก

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
607,500
607,500

คาชี้แจง

90,000
90,000 วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 พื้นที่
517,500
480,000
300,000
175,000
5,000
37,500
1,087,500

ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท x 25 พื้นที่
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท x 25 พื้นที่
คาวัสดุสานักงาน เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จานวน 1 ครั้ง เพื่อประกอบการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 25 พื้นที่
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 1 วัน

646,500
54,000
54,000
307,500
285,000
180,000
105,000
22,500
285,000
285,000

วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 15 ครั้ง

ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท x 15 ครั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท x 15 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 15 ครั้ง
ค่าวัสดุสนามและการฝึก สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า จานวน 15 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท (1 ชุด ประกอบด้วย)
1) ถังดับไฟใช้แบตเตอรี่ จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท
2) ไม้ตบไฟ จานวน 10 อัน ๆ ละ 400 บาท
3) ไฟฉายคาดศรีษะแบบชาร์ตได้ จานวน 10 อัน ๆ ละ 200 บาท
4) กระติกน้าสนามพร้อมสายสะพาย 20 ใบ ใบละ 150 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
- เครื่องเป่าลม
กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดกิจกรรมทาแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 7 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
กิจกรรมย่อยที่ 7.1 สนับสนุนการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด เฝ้าระวังคนเข้าออกพื้นที่ป่า และการลาดตระเวน
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
441,000

คาชี้แจง

441,000 เครื่องเป่าลม เป่าใบไม้ ทาแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า จานวน 90 เครื่อง ๆ ละ 4,900 บาท
เป้าหมายในพื้นที่ 24 อาเภอ
480,000
360,000
360,000
360,000 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 24 พื้นที่
120,000
120,000 อุปกรณ์ในการทาแนวกันไฟ จานวน 24 พื้นที่ ๆ ละ 5,000 บาท เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว มีด จอบ ครอบ
15,420,000
5,520,000 จานวน 24 พื้นที่

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,920,000

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
- โดรนลาดตระเวน

3,600,000

1,920,000
720,000 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 24 พื้นที่ ๆ ละ 2 จุด ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 30 วัน ๆ 100 บาท
1,200,000 เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของที่ทาการปกครองอาเภอ ในการดาเนินงานบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันระดับอาเภอ 24
อาเภอ

3,600,000 โดรนลาดตะเวน จานวน 24 พื้นที่ ๆ ละ 1 ตัว ๆ ละ 150,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 7.2 ลาดตระเวนดับไฟในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ติดป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
8,160,000
8,160,000

8,160,000
8,160,000 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดป่า จานวน 204 ตาบล ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 100
บาท

กิจกรรมย่อยที่ 7.3 สนับสนุนกาลังพล ลาดตระเวน เฝ้าระวัง การดับไฟ การบังคับใช้กฏหมาย ห้วงเวลา
50 วัน

1,740,000

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,740,000

1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมย่อยที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

200,000
200,000
5,932,500

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

คาชี้แจง

1,540,000
720,000 กาลังพลลาดตระเวน ทหาร จานวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท
820,000 ชุดปฏิบัติการตารวจ จานวน 41 ชุดปฏิบัติการ ๆ ละ 20,000 บาท ในการประชาสัมพันธ์ ออกตรวจพื้นที่ขณะเกิด
เหตุ แลการสืบสวนจับกุมผู้กระทาผิดหลังเกิดเหตุ

982,500
90,000
90,000
642,500
605,000
300,000
175,000
5,000
125,000
37,500

- วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 พื้นที่

ค่าอาหารกลางวัน จานวน 25 พื้นที่ ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 25 พื้นที่ ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ ๓5 บาท
คาวัสดุสานักงาน เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการอบรมฯ
เอกสารประกอบการอบรม จานวน 2,500 ชุดๆ ละ ๕๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 25 พื้นที่

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
250,000
250,000 วัสดุการเกษตรประการการอบรม "ทาปุ๋ยหมักวิธีวิศกรรมแม่โจ้" จานวน 25 พื้นที่ ๆ ละ 10,000 บาท
(มูลวัว/ สายยาง ขนาด 1 นิ้ว ยาว 50 เมตร/ จอบเหล็กพร้อมด้ามจับไม้/ คราดเหล็กพร้อมด้ามจับ/พลั่วเหล็ก/ บุ้งกี๋
พลาสติก/ ตะกร้าพลาสติก ขนาด 15 นิ้ว)

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
'-เครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้
- เครื่องอัดใบไม้

4,950,000

1,200,000 เครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ ใบไม้ ขนาด 9 แรงม้า ใบมีดตัด 3 นิ้ว จานวน 25 เครื่อง เครื่องละ 48,000บาท
3,750,000 เครือ่ งอัดใบไม้ จานวน 25 เครื่อง ๆ ละ 150,000 บาท (ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้
ใช้เทคโนโลยีจากเครื่องเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอัดใบไม้ สามารถอัดขายได้ผลผลิตในปริมาณ 2 ต้นต่อวัน
(4,000 กิโลกรัม) ทั้งนี้สามารถลดเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้แห้งที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงและการเผาในที่โล่ง
ในพื้นที่ได้และประชาชนมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตดังกล่าว โดยภาคเอกชนรับซื้อในราคา
กิโลกรัมละ 2 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

139,200 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 1 วัน เป้าหมาย 200 คน

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

139,200

1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

25,200
10,800
14,400
114,000
80,000
20,000
14,000

วิทยากรภาครัฐ จานวน 3 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
วิทยากรภาคเอกชน จานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,2๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 200 คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ 400 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 200 คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ 50 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร จานวน 200 ชุดๆ ละ 7๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 10 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฎิบัติงาน
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
190,000
190,000

คาชี้แจง

140,000
50,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล จานวน 25 อาเภอ
90,000 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฎิบัติงาน ติดตามและประสานเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เร่งด่วน จานวน 1
อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท x 6 เดือน
50,000
10,000 ค่าวัสดุสานักงานในการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ การจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินโครงการ
30,000 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางออกพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน จานวน 25 อาเภอ
10,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อื่นๆ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่า
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)

-

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

-

1.1.3 ค่าวัสดุ
-วัสดุสานักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

-

คาชี้แจง

1,484,200
175,000 การจัดเวทีเสวนา “ทาอย่างไร ให้เชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ” จานวน ๒ ครัง้
เป้าหมายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่เสีย่ งภัยและพื้นที่ป่าต้นน้า จานวน ๒๐๐ คน
๑๗๕,๐๐๐
57,600
14,400 ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ ๔ คน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน ๒ ครัง้
43,200 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชนและประชาชน ๖ คน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จานวน ๒ ครัง้
111,900
13,200 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าร่วมการเสวนา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ครัง้ ละ ๑๑๐ คน
คนละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท จานวน ๒ ครัง้
44,000 ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าผูเ้ ข้าร่วมการเสวนา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ครัง้ ละ ๑๑๐ คน
จานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๐๐ บาท จานวน ๒ ครัง้
40,000 ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสาหรับผูเ้ ข้าร่วมการเสวนาในพื้นที่และอาเภอข้างเคียง ครัง้ ละ ๑๐๐ คน
คนละ ๒๐๐ บาท จานวน ๒ ครัง้
14,700 ค่าจ้างผลิตชุดเอกสารประกอบการเสวนา ครัง้ ละ ๑๐๕ ชุด ๆ ละ ๗๐ บาท จานวน ๒ ครัง้ จานวน ๒ ครัง้
5,500
3,500 - ค่าวัสดุสานักงาน ๓,๕๐๐ บาท
2,000 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ๒,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสานึกทุกภาคส่วนในการมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
1,309,200 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสานึกทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่าน
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

-

1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

-

1,302,500
300,000 - ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวรายงาน/สกู๊ปข่าว/คลิป ความยาว ๒ - ๓ นาที จานวน ๑๐ เรือ่ ง/ตอน
เผยแพร่ทางสือ่ สังคมออนไลน์และสือ่ อื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง/เว็บ/เพจ ตอนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
202,500 - ค่าผลิตและแผร่สปอตวิทยุ จานวน ๙ สปอต (ภาษาชนเผ่า ๗, ภาษาพื้นเมือง ๑ และไทยกลาง ๑)
ทางสถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน รวม ๑,๓๕๐ ครัง้ ๆ ละ ๑๕๐ บาท
800,000 - ค่าจ้างเหมาผลิตสปอตโทรทัศน์ จานวน ๒ สปอต เผยแพร่ทางสือ่ โทรทัศน์ จานวน ๒๐๐ ครัง้
สปอตละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
6,700
6,700 - ค่าวัสดุสานักงาน ๖,๗๐๐ บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕65
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
1,850,400
กิกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
616,800
กิจกรรมย่อยที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1. งบดาเนินงาน
616,800
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
172,800
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
172,800 - วิทยากร 2 คน จานวนคนละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 24 พื้นที่
1.1.2 ค่าใช้สอย
204,000
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
120,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 24 พื้นที่ ๆ ละ 50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
84,000 - ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 24 พื้นที่ ๆ ละ 50 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ
240,000
- วัสดุสนามและการฝึก
240,000 - วัสดุในการดาเนินงานฝึกอบรม จานวน 24 หน่วย ๆ ละ 10,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 : จัดทาแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2. งบลงทุน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๒) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
- จัดทาแนวกันไฟ 360 กม.

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

1,233,600
1,233,600

1,233,600 หน่วยป้องกัน 24 หน่วยๆ 10 กม. ๆ 5,140 บาท (ป่าสงวนแห่งชาติ)

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในพื้นที่ปา่ ต้นน้า
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- - ค่าจ้างเหมาบริการ
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
จัดทาแนวกันไฟชุมชน จานวน 1,000 กิโลเมตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

12,322,000
7,182,000

7,182,000 จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟป่า ในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 114 หมู่บ้านๆ ละ 7 คนๆ ละ 300 บาท จานวน 30 วัน
5,140,000

5,140,000 จัดทาแนวกันไฟ จานวน 1,000 กิโลเมตรๆ ละ 5,140 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)

กิจกรรมหลักที่ 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมจัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและจัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมจัดประชุมคณะทางานออกแบบรูปแบบ CM.NICE
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสารวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ผลการใช้หลักสูตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นลงสู่การปฏิบัติ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ

คาชี้แจง

1,352,200
29,000

29,000
3,000
9,000
12,000
5,000
29,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน จานวน 2 มื้อๆละ 50 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน จานวน 1 มื้อๆละ 300 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คนๆละ 400 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม รวม 5,000 บาท

29,000
3,000
9,000
12,000
5,000
5,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน จานวน 2 มื้อๆละ 50 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน จานวน 1 มื้อๆละ 300 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คนๆละ 400 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม รวม 5,000 บาท

5,000
- ค่าจัดทาเอกสาร รวม 5,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควัน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)และกิจกรรม kick off การนาหลักสูตรการ
แก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตฝุ่นควันสู่การปฏิบัติ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้เนื้อหาฝุ่นควัน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)
255,000

คาชี้แจง

255,000
15,000
45,000
52,500
20,000
112,500
5,000
5,000
205,000

จานวน 3 วัน 2 คืน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 50 คน จานวน 6 มื้อๆละ 50 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 50 คน จานวน 3 มื้อๆละ 300 บาท
- ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 50 คน จานวน 3 มื้อๆละ 350 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 50 คนๆละ 400 บาท
- ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน จานวน 3 คืนๆละ 750 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม รวม 5,000 บาท
- ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท

205,000
25,000
75,000
100,000
5,000
212,200

ผู้แทนสถานศึกษาและคณะทางานจานวน ๒๕๐ คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 250 คน จานวน 2 มื้อๆละ 50 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 250 คน จานวน 1 มื้อๆละ 300 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 250 คนๆละ 400 บาท
- ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท

19,200
19,200
193,000
12,000
36,000

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 2 คนๆละ 8 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท รวม 19,200 บาท
คณะทางานและครูผู้รับผิดชอบ รวม 60 คน แยกตามระดับชั้น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 60 คน จานวน 4 มื้อๆละ 50 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 60 คน จานวน 2 มื้อๆละ 300 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )

กิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมจัดรายการละครวิทยุ

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)
21,000
24,000
90,000
5,000
5,000
91,000

คาชี้แจง
- ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 60 คน จานวน 1 มื้อๆละ 350 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 60 คนๆละ 400 บาท
- ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน จานวน 2 คืนๆละ 750 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม รวม 5,000 บาท
- ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 8 กิจกรรมละครหุ่นสาหรับเด็ก

91,000
91,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาสื่อละครวิทยุ จานวน 10 ตอน
240,000

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 9 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา จานวน 20 โรงเรียน

240,000
240,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาโปรดักชั่นละครหุ่น พร้อมจัดแสดงจานวน 10 รอบ
31,000

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบริการ

31,000
6,000
20,000
5,000

คณะทางานและครูผู้รับผิดชอบ รวม 60 คน แยกตามระดับชั้น
- ค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับคณะนิเทศ ติดตาม จานวน 50 คนๆละ 120 บาท (ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 ทีม ทีมละ 5 คน)
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย สาหรับคณะนิเทศ ติดตาม จานวน 50 คนๆละ 400 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ รวม 5,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 10 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /Showcase/ นาเสนอนวัตกรรม
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)
255,000 ครู นักเรียน จานวน 300 คน

255,000
30,000
90,000
120,000
10,000
5,000

คาชี้แจง

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 300 คน จานวน 2 มื้อๆละ 50 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 300 คน จานวน 1 มื้อๆละ 300 บาท
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 300 คนๆละ 400 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม รวม 10,000 บาท
- ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงหมอกควันพร้อมแนวทางป้องกัน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
1,872,200

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันในพื้นที่

1,031,200

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

1,031,200

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว

คาชี้แจง

16,200
1,200
15,000
247,500
75,000
172,500
87,500
25,000
60,000
767,500
720,000

ค่าวิทยากรภาคเอกชน 1 คน 1 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
ค่าวิทยากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัย 4 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท และ 3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
ค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย 250 คน *150 บาท*2 เที่ยว
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 250 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 250 คน ๆ ละ 2มื้อ ๆ ละ 50 บาท
ค่าที่พักจานวน 200 คน จานวน 100 ห้อง ๆ ละ 600 บาท
ค่าวัสดุในการจัดทาห้องปลอดฝุ่น จานวน 50 แห่ง ๆ ละ 14,400 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- เทปผนึกรอยรั่วของอาคาร แบบชั่วคราว 200 บาทต่อตรม. X 40 ตรม. X 50 แห่งเป็นเงิน 400,000 บาท
- พลาสติกใสผนึกรอยรั่วของอาคาร แบบชั่วคราว 50 บาทต่อตรม. X 40 ตรม. x 50 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
- ม่านพลาสติกกันฝุ่น ชั่วคราว 200 บาท ต่อชิ้น x 2 ชิ้น x 50 แห่ง เป็นเงิน 20,000 บาท
- อุปกรณ์ในการประกอบเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตเอง (DIY) 2,000 บาทต่อเครื่อง x 2 เครื่อง x 50 แห่ง เป็นเงิน
200,000 บาท

10,000
37,500 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในการจัดทาหน้ากากกันฝุ่น DIY จานวน 250 ชุด ๆ ละ 150 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤต
ฝุ่นควัน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) การแจ้ง
เตือนสถานการณ์ระดับบุคคล (Smokealert) และการให้คาปรึกษาผ่านระบบสาธารณสุข
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Health) ต้นแบบในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 4 ตรวจประเมินคุณภาพห้องปลอดฝุ่น
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
205,000

คาชี้แจง

205,000
205,000
205,000
70,000 ค่าจ่างเหมารถ 25 ครั้ง ๆ ละ 2,800 บาท
135,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาข้อมูลและนิเทศก์ติดตามงาน จานวน 1 คน 9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
580,000

580,000
580,000
10,000
40,000
35,000
45,000
45,000
135,000
45,000
45,000
135,000
45,000
56,000

- ค่าจ้างดาเนินทาเอกสาร 10,000 บาท
- ค่าจ้างดาเนินงานทางด้านภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ) 40,000 บาท
- ค่าจ้างออกแบบ และพัฒนาด้านข้อมูลสื่อสารทางการแพทย์ 35,000 บาท
- ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันหลัก 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน
- ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันร่วม 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน
- ค่านักจัดการระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันและติดตามผลปฎิบัติการ 1 อัตรา x 15,000 บาท x 9 เดือน
- ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันหลัก 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน
- ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันร่วม 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน
- ค่านักจัดการระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันและติดตามผลปฎิบัติการ 1 อัตรา x 15,000 บาท x 9 เดือน
- ค่าผู้ช่วยนักจัดการระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันและติดตามผลปฎิบัติการ 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน

36,000 จานวน 3 ทีม ๆ ละ 5 คน จานวน 10 วัน วันละ 240 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
20,000 ค่าเช่ารถ จานวน 10 ครั้งๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน
เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

2,955,000
685,000
32,400
3,600 วิทยากรรัฐ 1 คน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600
28,800 วิทยากรกลุ่ม 4 คน คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200
632,225
613,150
300,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ ของเสียชุมชน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ
แต่ละประเภทที่จะบริหารจัดการ จานวน 2 คน x จานวน 10 เดือน x 15,000 บาท
300,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลการจัดการขยะ/เศษวัสดุเหลือทิ้งฯ การใช้งานระบบ
ศึกษาความเหมาะสมในการดาเนินการจริง จานวน 2 คน x จานวน 10 เดือน x 15,000 บาท
650 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม จานวน 1 ป้าย 650 บาท
12,500 ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารคู่มือใช้งาน จานวน 50 เล่ม เล่มละ 250 บาท
19,075
5,600 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (อบรม) จานวน 40 คน 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท
9,600 ค่าอาหารกลางวัน (อบรม) จานวน 40 คน 2 มื้อ มื้อละ 120 บาท
3,000 ค่าอาหารกลางวัน (ประชุม) จานวน 25 คน 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท
875 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุม) จานวน 25 คน 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท
20,375
11,000 ค่าวัสดุสานักงานในการดาเนินงานโครงการ
9,375 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเดินทาง และขนส่งในการดาเนินงานโครงการ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๑.๑) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ย
(๑.2) ระบบเดินท่อส่งแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
(๑.3) ระบบสับย่อยวัสดุทางการเกษตร
(๑.4) ระบบอัดก้อนขยะ/เศษวัสดุทางการเกษตร
(๑.5) ระบบเผาถ่าน/ขยะชนิดลดควัน
(๑.6) ระบบตีป่นถ่าน
(๑.7) ระบบผสมถ่าน
(๑.8) ระบบอัดถ่านอัดแท่ง

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
2,270,000
2,270,000

คาชี้แจง

990,000
100,000 ระบบท่อส่งแก๊สหลัก ความยาวไม่เกิน 500 เมตร พร้อมระบบวาวล์ และป้ายเตือนแนวท่อ
160,000 ระบบสับย่อยกิ่งไม้ เศษวัสดุทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า ติดตั้งระบบปิดป้องกันฝุ่น
จานวน 2 ชุด
200,000 ระบบอัดก้อนขยะ/เศษวัสดุทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จานวน 1 ชุด
500,000 เตาเผาถ่าน/ขยะขนาด 1,000 ลิตร ชนิดลดควัน มีระบบลาเลียงและส่งออก สามารถต่อเชื่อมระบบความร้อนร่วมจาก
เชื้อเพลิงอื่น
90,000 ระบบตีป่นถ่านพร้อมระบบปิดป้องกันการฟุ้งของผงถ่าน จานวน 2 ชุด
30,000 เครื่องผสมถ่าน พร้อมระบบลาเลียง
200,000 ระบบอัดแท่งถ่านขนาดกาลังรวม 10 แรงม้า แบบอัตโนมัติ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

คาชี้แจง

14,355,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดชุดลาดตระเวน เพื่อรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

1,440,000 พื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ได้แก่ (อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ อาเภอพร้าว
และอาเภอดอยสะเก็ด )

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ

1,440,000

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรมทาแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างแหล่งน้าเพิ่มความชุ่มชื่น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับดับไฟป่าในพื้นที่เขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
1. ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบผสมผสาน
1. ก่อสร้างบ่อน้าขนาดเล็ก ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,440,000
720,000 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ชุดลาดตระเวนพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
จานวน 18 ตาบล ๆ ละ 40,000 บาท
720,000 เจ้าหน้าที่ จานวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท
135,000
135,000
135,000
135,000 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 18 ตาบล ๆ ละ 50 คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จานวน 1 วัน
12,420,000
12,420,000
12,420,000
4,500,000 ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบผสมผสาน จานวน 18 ตาบล ๆ ละ 50 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท
7,920,000 ก่อสร้างบ่อน้าขนาดเล็ก ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10 x 10 x 2.5 เมตร จานวน 18 ตาบล ๆ ละ 4 แห่ง ๆ ละ
110,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพื่อเป็นแนวกันชนไฟป่าในพื้นที่เขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
1.1.2 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
270,000

คาชี้แจง

270,000
270,000
270,000 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 18 ตาบล ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จานวน 1 วัน
90,000
90,000
20,000
20,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 18 ตาบล
70,000
20,000 ค่าวัสดุสานักงานในการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ การจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินโครงการ
30,000 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางออกพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน จานวน 18 ตาบล
20,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อื่นๆ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบประมาณรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจ่าย - รายการ
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 9 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทาแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามบริบทพื้นที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566

คาชี้แจง

1,357,000
240,000
240,000
235,000
150,000
65,000
35,000
50,000
85,000
30,000
30,000
25,000
5,000
5,000
587,500
587,500
90,000
90,000
497,500
412,500
65,000
35,000
50,000

- ค่าอาหารกลางวัน 500 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 130 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 500 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
- ค่าพาหนะเกษตรกร 500 รายๆ ละ 100 บาท (เหมาจ่าย ไป-กลับ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่อาเภอ (เตรียมการอบรม) 25 อาเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่จังหวัด (เตรียมการอบรม) 25 อาเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 10 คืนๆ ละ 5 คนๆ ละ 500 บาท (ระยะทางไกล ไป-กลับ ไม่สะดวก)
อุปกรณ์สาหรับจัดทาแผนบริหารฯ หรือ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในสานักงาน

25 อาเภอๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 500 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 130 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 500 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 500 ชุดๆ ละ 100 บาท

งบรายจ่าย - รายการ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทาแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบการปลูกพืชทางเลือก
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
คาชี้แจง
ปี 2565
ปี 2566
200,000 - ค่าวัสดุสาธิต ฝึกอบรบ 25 ชุดๆ ละ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) กล้าพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้นสาหรับสาธิต อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช (เช่น เทปพันธุ์กิ่ง มีดติดา ฯลฯ)
(2) ชุดเพาะเห็ด (เช่น ตะกร้า เชื้อเห็ด วัสดุเพาะเห็ด ฯลฯ) หรือ
(3) ชุดทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ (เช่น ถังปุ๋ยหมัก เชื้อจุลิทรีย์ มูลวัว ฯลฯ) หรือ
(4) วัสดุตามแนวทางเลือกในการบริหารจัดเศษวัสดุเหลือใช้โดยไม่เผา หรือ ตามความต้องการของชุมชน
12,500 - ค่าป้ายไวนิล 25 ผืนๆ ละ 500 บาท
50,000 - ค่าพาหนะเกษตรกร 500 รายๆ ละ 100 บาท (เหมาจ่าย ไป-กลับ)
85,000
30,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่อาเภอ (เตรียมการอบรม) 25 อาเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท
30,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่จังหวัด (เตรียมการอบรม) 25 อาเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท
25,000 - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 10 คืนๆ ละ 5 คนๆ ละ 500 บาท (ระยะทางไกล ไป-กลับ ไม่สะดวก)
512,500
512,500
62,500
62,500 - ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 25 กลุ่มๆ ละ 2,500 บาท
450,000
450,000 - จัดทาแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 25 กลุ่มๆ ละ 18,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือตามความต้องการชุมชน และความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
17,000
17,000
12,000
12,000 ค่าจัดทารายงานสรุปผลปฏิบัติการ 30 เล่มๆ ละ 400 บาท
5,000
5,000 อุปกรณ์สานักงาน อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในสานักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 10 กระบวนการจัดทาแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM2.5 และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน
อปท. ในพื้นที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดกระบวนการทาแผนชุมชนจัดการฝุ่นละออง PM2.5 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดเวทีนาเสนอแผนชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน

คาชี้แจง

2,507,100 เป้าหมาย จานวน 40 พื้นที่ (ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน)
484,000
484,000
120,000
120,000 ค่าตอบแทนวิทยากรจัดทาแผน ภาคเอกชน จานวน 40 พื้นที่ ๆ ละ 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท
364,000
ค่าอาหารกลางวัน พื้นที่ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท จานวน 40 พื้นที่
96,000
28,000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พื้นที่ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท จานวน 40 พื้นที่
20,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาแผนชุมชน จานวน 40 พื้นที่ ๆ ละ 500 บาท
ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน พร้อมน้ามัน จานวน 40 พื้นที่ ๆ ละ 5,000 บาท
200,000
20,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ จานวน 40 พื้นที่ ๆ ละ 2 คน
23,100
23,100
6,000
6,000 ค่าวิทยากรกระบวนการเอกชน 1 คน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท
15,600
ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
4,800
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
2,800
5,000
ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน พร้อมน้ามัน 5,000 บาท
3,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ จานวน 2 คน
1,500
1,500
ค่าอุปกรณ์สาหรับใช้ในเวทีนาเสนอ เช่น กระดาษบู๊ฟ ปากกาไวท์บอร์ด กระดาษ A4 ฯลฯ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยชุมชนเมืองเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเกษตร

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
2,000,000
2,000,000

คาชี้แจง

2,000,000
2,000,000 ค่าวัสดุเกษตร (กล้าไม้ที่เหมาะสมกับเมือง พื้นที่ละ 200 กล้า ๆ ละ 250 บาท จานวน 40 พื้นที่ ๆ ละ
50,000 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product)
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดกระบวนการคัดเลือก/คัดสรรคนรุ่นใหม่จะมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด โดยมีพี่เลี้ยงจากภาคเอกชน
แนะนาและสนับสนุน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

คาชี้แจง

466,200
162,100 เป้าหมาย 25 พื้นที่
162,100
162,100
92,500
33,600
36,000
147,000

ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน พร้อมน้ามัน 2 วัน (ประสานงานก่อน 1 วัน) จานวน 1 คัน ๆ ละ 3,700 บาท
ค่าที่พักคณะทางาน 1 คืน ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 800 บาท (อาเภอรอบนอก 14 อาเภอ)
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน 2 วัน 3 คน ๆ ละ 240 บาท จานวน 25 พื้นที่ (ประสานงานก่อน 1 วัน)
เป้าหมาย 4 ครัง้

147,000
48,000
48,000
99,000
93,000
12,000
7,000
40,000
6,000
20,000
8,000
6,000

ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรมภาคเอกชน 1 วันๆ ละ 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท จานวน 4 ครัง้

ค่าอาหารกลางวัน 4 ครัง้ ๆ ละ 25 คน คนละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม 4 ครัง้ ๆ ละ 25 คน คนละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน ปีละ 4 ครัง้ เฉลี่ยครัง้ ละ 400 บาทต่อคน
ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม 4 ครัง้ ๆ ละ 1,500 บาท
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 4 ครัง้ ๆ ละ 5,000 บาท
ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการใช้อบรม 4 ครัง้ ๆ ละ 2,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน ปีละ 4 ครัง้ ๆ ละ 3 คนๆ ละ 2 วัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนากิจการ 1 อาเภอ 1 กิจการ 1 คนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการสีเขียว และจัดกระบวนการ
ติดตามคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวในพื้นที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
157,100 เป้าหมาย 25 อาเภอ

คาชี้แจง

157,100
157,100
87,500 ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน พร้อมน้ามัน 2 วัน จานวน 1 คัน ๆ ละ 3,700 บาท (ประสานงานก่อน 1 วัน)
69,600
33,600 ค่าที่พักคณะทางาน 1 คืน ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 800 บาท (อาเภอรอบนอก 14 อาเภอ)
36,000 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน 2 วัน 3 คน ๆ ละ 240 บาท จานวน 25 พื้นที่ (ประสานงานก่อน 1 วัน)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

กิจกรรมหลักที่ 12 ถอดบทเรียนเชิงพืน้ ที่ เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมออกแบบการเชื่อมงานและระบบข้อมูลร่วมกันทั้ง ๒๕ อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดชุดบูรณาการหลังฤดูไฟป่า ประกอบด้วย อปท., จนท.ไฟป่า และชุมชนท้องถิน่ เข้าไปตรวจ
burn scars และถอดพฤติกรรมไฟในแต่ละพืน้ ที่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดกระบวนการถอดบทเรียนและสรุปผลเชิงพืน้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของจังหวัด
เชียงใหม่ ๒๑๑ ใน ๒๕ อาเภอ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

คาชี้แจง

1,289,900 พืน้ ที้ 25 อาเภอ
105,150
105,150
12,000
12,000
93,150
43,150
3,000
1,750
25,000
8,400
5,000
50,000
158,250

ค่าตอบแทนวิทยากรการกระบวนการภาคเอกชน ๑ ครั้งๆ ละ ๒ คนๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

ค่าอาหารกลางวัน ๒๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน ๒๕ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
ค่าเดินทางผูเ้ ข้าร่วมประชุม ๒๕ คน เฉลีย่ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
ค่าที่พักสาหรับ ๑๔ อาเภอรอบนอก ๑๔ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท
ค่าเช่าห้องประชุม ครั้ง ละ 5,000 บาท
ค่าพัฒนาระบบข้อมูล ครั้ง ละ 50,000 บาท

158,250
158,250
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ จานวน ๒๑๑ อปท ๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑5๐ บาท
158,250
1,026,500 25 พื้นที่
1,026,500
300,000
300,000

ค่าตอบแทนวิทยากรถอดบทเรียนจานวน ๒ คนๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

- ค่าจ้างเหมาบริการ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
726,500
237,500
150,000
87,500
64,000
24,000
40,000
425,000
175,000
250,000

คาชี้แจง

ค่าอาหารสาหรับการถอดบทเรียนพื้นที่ละ ๕๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท จานวน 25 พื้นที่
ค่าอาหารว่างสาหรับงานถอดบทเรียนพื้นที่ละ ๕๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท จานวน 25 พื้นที่
ค่าเบี้ยเลีย้ งคณะทางาน ๒ วัน ๒ คน (ประสานงานก่อนลงพื้นที่ ๑ วัน)
ค่าที่พักคณะทางาน ๒ คน วิทยากร ๒ คน ๑ คืน (๒ ห้อง)
ค่าจ้างเหมาสรุป/ประมวลสังเคราะห์ข้อมูล 25 พื้นที่ ๆ ละ 7,000 บาท
ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน ๑ คัน ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมน้ามัน ๒ วัน จานวน 25 พื้นที่
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบบูรณำกำร
5,210,300 บาท
การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1,718,500 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
3,491,800 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 1,718,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง งบประมาณ 3,491,800 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน : แผนงานที่ 1 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
หน่วยดาเนินการ : 1. สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายชานาญ กายประสิทธิ์
ตาแหน่ง : พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5311 2034
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทฯ ด้านการ
เติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ นโยบายสาคัญของรัฐบาลด้านการ
รักษาความมั่นคงฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนายังหวัดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ต่างเน้นการสร้างการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกาหนดให้การส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นประเด็นสาคัญ โดยเฉพาะการกาจัดขยะชุมชนเปลี่ยนเป็น
พลังงาน โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ขยะเหลือทิ้งจากชุมชน ขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง ในการทาเกษตรกรรม ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน
ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กาหนดเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
และการรั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มแบบมี ส่ ว นร่ว ม ซึ่งสิ่ งส าคัญ ในระยะยาวเพื่ อ ท าให้ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทต่าง ๆ คือการปลูกฝั่ง สร้างการเรียนรู้อย่างถูกต้องกับเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญ
ของชาติ และสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนั้น ภายใต้เจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยการบูรณาการแผนและแนวทางในการดาเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการแกไขปัญหาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสารวจรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาสถานการณ ขยะมูล
ฝอย ในระดับพื้นที่ในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม ตามแนวทางการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย

๒
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตของเมือง และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีผลเสียตามมาคือปัญหาขยะ
ของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค ตลอดจนขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรม ชุมชนหลายแห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ ประสบปัญหาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะชุมชน ตลาดสด และเศษอาหารเหลือทิ้งจากครัวเรือน
ปล่อยให้เน่าเหม็นจากการกาจัดไม่ถูกวิธี นอกจากนั้น ยังมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ มีการกาจัดไม่ถูกวิธี เช่น การเผา
ทาลายในที่โล่งแจ้ง เทกอง และปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือฝั่งกลบใต้ดิน โดยไม่มีการควบคุมน้าเสียที่เกิดขึ้น
ซึ่งนอกจากจะไม่ถูกตามหลักสุขาภิบาลแล้ว ยังส่งผลให้เกิดมลพิษ และภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่ อยสู่
ชั้นบรรยากาศอีกด้วย ส่งผลให้การใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้พลังงานส่วนใหญ่ปัจจุบันมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ที่ เ ป็ น มลพิ ษ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มและภู มิ อ ากาศ รวมถึ ง ภาวะโลกร้ อ นจากก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ถู ก ปล่ อ ยสู่
ชั้นบรรยากาศอีกด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 1,784,370 คน (รายงานสถิติจานวนประชากรและ
บ้าน พ.ศ. 2563, กรมการปกครอง) และไม่ได้จากัดเฉพาะประชากรในจังหวัดเท่านั้น ยังมีประชากรแฝงและประชากร
สัญจรทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเข้า -ออกจังหวัดเชียงใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน ดังนั้น อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง มี ม ากขึ้ น ตามไปด้ ว ยเช่น กั น จากการรายงานปริ ม าณขยะมู ล ฝอยของกรมควบคุ ม มลพิษ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕63 พบว่า ประมาณขยะที่เกิดขึ้น มีจานวน 638,783.90 ตันต่อปี เฉลี่ย 1,750.09 ตันต่อวัน โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แห่งเดียว มีมากกว่า 300 ตันต่อวัน สาหรับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา
ได้มีการนาเอาระบบศูนย์กาจัดขยะแบบครบวงจรมาใช้ โดยแบ่งพื้นที่ศูนย์กาจัดขยะออกเป็น ๓ โซน (เหนือ กลาง ใต้)
ประกอบด้วยศูนย์กาจัดขยะของหน่ วยงานของรัฐ รวม ๒ แห่ง (โซนเหนือ โซนกลาง) และศูนย์กาจัดขยะของเอกชน รวม ๑
แห่ง (โซนใต้) แต่ที่ผ่านมาศูนย์กาจัดขยะของหน่วยงานของพบปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างปริมาณขยะที่นามาทิ้งมี
ปริมาณมากในบ่อขยะที่มีเต็มเร็วกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่พื้นที่บ่อฝังกลบขยะมีจากั ดไม่สามารถขยายจานวนบ่อฝังกลบได้อีก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องรับภาระด้านงบประมาณในการจ่ายค่ากาจัดขยะ ซึ่งบางแห่งมีค่าใช้จ่ายหลายสิบ
ล้านบาทต่อปี และมีการลับลอบทิ้งขยะในพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้า
ความเร่งด่วน :
จังหวัดเชียงใหม่จึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การปลูกฝั่งสร้างจิตสานึกต่อเนื่อง
การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง การคัดแยก การนาขยะและเศษวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่า
ให้ของเหลือทิ้ง ตลอดจนการนาขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือน เศษวัสดุเหลือทิ้ งทางการเกษตร เหล่านี้มาแปรรูป เป็นพลังงาน
หรือเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อลดการเผาในพื้นที่โล่ง ตลอดจนการกาจัดขยะ
ที่ เ หลื อ อย่ า งถู ก วิ ธี ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ และปั ญ หาชี ว อนามั ย ทั้ ง นี้ หากมี ก ารด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มในการนามาใช้เป็นพลังงานในรูปแบบความร้อน
หรือไฟฟ้าสาหรับชุมชนหรือครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ในอนาคต
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่ อ จั ด การมลภาวะและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็น พิ ษ จากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร ของเสี ย มู ล สั ตว์
เศษอาหาร และขยะชุมชน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1.2 เพื่อบริ ห ารจั ดการลดต้น ต่ อปั ญหามลพิษ และฝุ่ นควัน (PM2.5) จากขยะ และเศษวัส ดุเหลื อทิ้ ง ทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน
2.1.3 เพื่อปลูกฝั่งจิตสานึกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.1.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชน กระตุ้นให้เกิดบริหารจัดการขยะอย่างมี
ส่วนร่วม

๓
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : อาเภอแม่แจ่ม อาเภอแม่แตง อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย และอาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
3.1.1 โรงเรียน ต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
3.1.2 ประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ในอาเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โรงเรียน, ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
4.1.1 โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
4.1.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
4.1.3 กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และปริมาณขยะที่ต้องนาไป
กาจัดหลังจากดาเนินโครงการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาขยะ ฝุ่นควัน
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ชุมชนเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.2.3 ประมาณขยะในชุมชนลดลง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 วัสดุทางการเกษตรและขยะครัวเรือนไม่ถูกเผาในที่โล่งแจ้งคิดเป็นลดการเผาที่ทาให้เกิด PM2.5 ลง 500
กิโลกรัม
4.3.2 ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นตัวการในการเกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3.3 ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
4.3.4 ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กาจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
4.3.5 เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดมลพิษ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5
เชิงลบ : -

๔
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
งบประมาณ : 1,718,500 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 การปลู ก จิ ต ส านึ ก โรงเรี ย นพลั ง งาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลั งงานต้น แบบ
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
งบประมาณ : 3,491,800 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66
1 ชี้แจงโครงการฯ



2 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ แ ล ะ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการบริ ห าร
จัดการขยะในชุมชน



3 รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้
โฟม


4 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบขยะและ
ปริมาณขยะ



5 จัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

6 ถอดบทเรียน




7 บริ ห ารโครงการ ประสานงานและ
ติดตามประเมินผล
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 5,210,300 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โอนสินทรัพย์ของจังหวัดซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งเสนอรายการ สินทรัพย์นั้น
ให้ คณะกรรมการบริหารงานจั งหวัดแบบบูร ณาการ (ก.บ.จ.) เห็ นชอบการโอนทรัพย์ให้แก่ โรงเรียน ให้ โ รงเรียนจัดตั้ง
คณะทางานเพื่อดาเนินการ บริหาร ดูแลบารุงรักษา รวมถึงใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน สาธิต และต่อยอด งบประมาณ
ดูแลบารุงรักษาเป็นของโรงเรียน
11.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และสร้างให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง เกิดรายได้ที่สนับสนุนกิจกรรมในอนาคต
อย่างยั่งยืน
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพื่อ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) วัสดุสานักงาน
(3) วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ
(4) วัสดุเกษตร

1,718,500
377,500
377,500
36,000
12,000 อบรมสร้างความรู้ (ภาครัฐ 1 คน) จานวน 5 ชั่วโมง x 2 แห่ง x 600 บาท x 2 วัน
24,000 อบรมใช้งาน (ภาคเอกชน 1 คน) จานวน 5 ชั่วโมง x 2 แห่ง x 1,200 บาท x 2 วัน
128,800
28,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 50 คน x 2 แห่ง x 2 มื้อ x 35 บาท x 4 วัน
96,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน x 2 แห่ง x 2 มื้อ x 120 บาท x 4 วัน
3,500 ค่าจัดทาเอกสารเทคโนโลยีพลังงาน 50 ชุด x 70 บาท
1,300 ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 ป้าย x 650 บาท
212,700
5,700 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
17,000 วัสดุสานักงานในการดาเนินกิจกรรม
150,000 หลอดไฟฟ้า LED จานวน 1,000 หลอด x 150 บาท
40,000 เตาเผาถ่านชนิดลดควัน จานวน 20 ชุด x 2,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๒. งบลงทุน
๒.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
1,341,000
1,341,000 พื้นที่ดาเนินงาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
980,000 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 10 กิโลวัตต์ จานวน 2 ระบบ x 490,000 บาท
100,000 ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 700 วัตต์ จานวน 2 ระบบ x 50,000 บาท
120,000 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมระบบบดย่อย ท่อส่ง และเตา ขนาด 4 ลบ.ม. จานวน 2 ระบบ x 60,000 บาท
41,000 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาด 2*2 ม.) จานวน 2 ระบบ x 20,500 บาท
60,000 เครื่องตีป่นถ่าน ขนาด 3 แรงม้า จานวน 2 ระบบ x 30,000 บาท
20,000 เครื่องผสมถ่าน จานวน 2 ระบบ x 10,000 บาท
20,000 เครื่องอัดถ่านแบบเหยียบ 4 เครื่อง x 5,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
กิจกรรมย่อยที่ 1 ชี้แจงโครงการฯ
1.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ ๓ อาเภอๆ ละ ๓ ครั้ง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

กิจกรรมย่อยที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเกษตร

3,491,800
21,600
21,600

21,600
6,300 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน 3 ครั้ง
10,800 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 3 ครั้ง
4,500 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 3๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท จานวน 3 ครั้ง
1,668,000
456,000 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน จานวน 12 ครั้ง (3 อาเภอๆ ละ 4 อปท.)

86,400 ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท จานวน 12 ครั้ง
67,200
115,200
67,200
120,000
570,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน 12 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 12 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ จานวน 8๐ ชุดๆ ละ 7๐ บาท จานวน 12 ครั้ง
ค่าวัสดุฝกึ อบรม จานวน 80 ชุดๆ ละ 125 บาท จานวน 12 ครั้ง

570,000 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ จานวน 12 ครั้งๆ ละ 47,500 บาท
วัสดุประกอบด้วย วงขอบซีเมนต์ จานวน 5 ชุด/ ไม้ไผ่ทาเสวียน จานวน 5 ชุด/ ขี้ควาย จานวน 100 กระสอบ/
หัวเชื้อ EM จานวน 50 แกลลอน/ กากน้าตาล จานวน 5 แกลลอน และวัสดุอื่นๆ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมทาน้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๒ ค่าวัสดุ
1) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 รณรงค์การลดใช้ถงุ พลาสติกและงดใช้โฟม
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารรณรงค์การลดใช้ถงุ พลาสติกและงดใช้โฟม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
240,000

240,000 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ จานวน 12 ครั้งๆ ละ 20,000 บาท
วัสดุประกอบด้วย /ถังพลาสติดแบบมีฝา ขนาด 10 ลิตร จานวน 20 ใบ/ หัวเชื้อ EM จานวน 20 แกลลอน/
กากน้าตาล จานวน 20 แกลลอน และวัสดุอื่นๆ
210,000

210,000 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ ตะแกรงคัดแยกขยะ จานวน 12 แห่งๆ ละ 5 ชุดๆ ละ 3,500 บาท
192,000

72,000 ค่าจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะอันตรายไปกาจัดตามหลัดสุขาภิบาล 6 เดือน/ 1 ครั้ง จานวน 12 แห่งๆ ละ 2 ครั้งๆ
ละ 3,000 บาท
120,000 ตู้รวบรวมขยะอันตราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 12 แห่ง แห่งละ ๒ ชุดๆ ละ 5,000 บาท
451,200
451,200 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ จานวน 24 ครั้ง (12 แห่งๆ ละ 2 ครั้ง)

86,400 จานวน 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท จานวน 12 แห่งๆ ละ 2 ครั้ง
364,800
134,400 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน 12 แห่งๆ ละ 2 ครั้ง
230,400 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 12 แห่งๆ ละ 2 ครั้ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบขยะและปริมาณขยะ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 6 ถอดบทเรียน
6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
360,000
360,000
360,000 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบขยะและปริมาณขยะในพื้นที่ อปท. เป้าหมาย
จานวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท จานวน 12 เดือน
480,000
480,000

120,000
60,000
120,000
120,000
60,000
456,000
456,000

ค่าจัดหนังสือคู่มือการทาปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้ จานวน 12 แห่งๆ ละ 200 เล่มๆ ละ 50 บาท
สปอตโฆษณา จานวน 12 แห่งๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
ค่าจัดหนังสือคู่มือการคัดแยกขยะ จานวน 12 แห่งๆ ละ 200 เล่มๆ ละ 50 บาท
ค่าจัดหนังสือคู่มือทาน้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร จานวน 12 แห่งๆ ละ 200 เล่มๆ ละ 50 บาท
ค่าจัดป้ายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม จานวน 12 แห่งๆ ละ 10 ชุดๆ ละ 500 บาท
จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารถอดบทเรียน จานวน 12 ครั้ง ( 3 อาเภอๆ ละ 4 อปท.)

86,400 จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท จานวน 12 ครั้ง
67,200
115,200
67,200
120,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน 12 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 12 ครั้ง
ค่าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ จานวน 8๐ ชุดๆ ละ 7๐ บาท จานวน 12 ครั้ง
ค่าวัสดุฝกึ อบรม จานวน 80 ชุดๆ ละ 125 บาท จานวน 12 ครั้ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 7 บริหารโครงการ ประสานงานและติดตามประเมินผล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2) ค่าวัสดุสานักงาน
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
55,000

15,000 สาหรับเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัตริ าชการ เป็นเงิน 15,000 บาท
20,000 เป็นเงิน 20,000 บาท
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท

ลำดับควำมสำคัญ 16
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
40,356,600 บาท
สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่างยั่งยืน
1,662,500 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
15,028,000 บาท
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
พั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ป่ า
อนุรักษ์
10,338,400 บาท
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1,587,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นที่
โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
1,873,300 บาท.
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4,869,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
640,400 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
892,400 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่การอนุรักษ์
1,000,000 บาท
สวนสัตว์เชียงใหม่

-2–
หัวข้อ
กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่
ที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์
ป่าชุมชน)
2,465,600 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 16

ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
งบประมาณ 1,662,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบประมาณ 15,028,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
งบประมาณ 10,338,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง
งบประมาณ 1,587,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,873,300 บาท
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 4,869,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 7 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
งบประมาณ 640,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 8 โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบประมาณ 892,400 บาท
กิจกรรมหลักที่ 9 ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่การอนุรักษ์
งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์
ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)
งบประมาณ 2,465,600 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน : แผนงานที่ ๒ การอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
หน่วยดาเนินการ : 1. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
2. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 4. สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่
5. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
6. สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สถานที่ติดต่อ : 153 ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5311 2034
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของ
แผนแม่บทกาหนดให้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเ ชิงพื้น ที่และ

๒
มีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้าบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกาหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น
และสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งกาเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบทาไม้ที่
ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อ นใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและ
ชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และได้รับ
ความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก าหนดเป้ า หมายรวมการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ
เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ และสามารถหยุดยั้งและ
ป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน หยุดยั้งและป้องกันและทาลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
ด้วยพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่น คงแห่ งชาติ ในการรั กษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม นโยบายรัฐ บาล
ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการ
เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการอนุรักษ์
พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็น จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคม
ขนส่ งทั้งทางบกและทางอากาศ มีความพร้ อมด้านสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนรองรับการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ
สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งปริมาณฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน การเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง นาไปสู่ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจากน้าท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
และการท่องเที่ยว ดังนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้พื้นที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อ ม
ภายใต้สิ่ งแวดล้ อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่ ว นร่วมจากทุกภาคส่ว น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนามาดาเนินการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ปรับใช้และรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และ
น่าท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน :
ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา และ
แก้ไขในทุกมิติแล้วก็ตาม แต่ด้วยลักษณะประชากรและพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่มีจานวน 25 อาเภอ ไม่สามารถครอบคลุมการ
เข้าไปพัฒนาของภาครัฐ ทั้งนี้ จากปัญหาการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนั้น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
มีมาตรฐาน มีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

๓
และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ
เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านให้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนาแนวทางพระราชดาริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อ งเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การส่งเสริม
องค์ความรู้ การปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถอานวยประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่วนสาคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ในพื้นที่เกิดเป็นหมู่บ้าน
ชุมชน อย่างยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
2.1.2 เพื่อน้อมนาแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.1.3 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้า
2.1.4 เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
สู่สถานศึกษา
2.1.5 เพื่อสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่
2.1.6 เพื่อสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์คือ อนุรักษ์ดินและแหล่งน้าในการช่วยกักเก็บตะกอน
ลดการพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้าในลาห้วย และเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในดิน
2.1.7 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
4.1.1 พื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว อย่างน้อย 1 แห่ง
4.1.2 ชุมชนบนพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นอัตราการบุกรุกทาลายป่าลดลงร้อยละ 60
4.1.3 ชุมชนในพื้นที่โครงการพระราชดาริและพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชดาริ มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น
ลดอัตราการบุกรุกทาลายป่า
4.1.4 จานวนหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

๔
4.1.5 จานวนฝายชะลอน้าในพื้นที่ร้อยใจรักษ์ ไม่น้อยกว่า 84 ตัว
4.1.6 จานวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชในชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง
4.1.7 จานวนสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
4.1.8 จานวนเยาวชนเป้าหมายร้อยละ 80 มีความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้อง
4.1.9 จานวนเยาวชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 50,000 คน
4.1.10 พื้นที่เป้าหมาย ๙ แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลกระทบของสภาวะวิกฤตของโลกร้อน และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ carbon stock ในการลดก๊าซเรือนกระจก
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 เกิดการสร้ างเครื อข่ายขับ เคลื่ อนความร่ว มมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่
4.2.2 ระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้าลาธารได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
4.2.3 เกิดหมู่บ้านเชิงนิเวศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.2.4 หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4.2.5 สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรป่าไม้
4.2.6 การสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์คือ อนุรักษ์ดินและแหล่งน้าในการช่วยกักเก็บตะกอน
ลดการพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้าในลาห้วย และเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในดิน
4.2.7 เยาวชนเป้าหมายมีความรู้ในการรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ต้นไม้อย่างถูกต้อง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน
4.3.2 พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.3.3 เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน / สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น
4.3.5 เรียนรู้การผลิตและนาเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจาวันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น ทาให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติลดลง ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่วนเกษตร
4.3.6 เกิดเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ต้นไม้
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : -

๕
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
งบประมาณ : 1,662,500 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66



1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบารุงรักษา
ต้นไม้

2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่




3 ประสานงานและติดตามประเมินผล
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบประมาณ : 15,028,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 เพาะชากล้าไม้ทั่วไป จานวน
3,400,000 กล้า




2 จัดทากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2)
จานวน 680,000 กล้า
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
งบประมาณ : 10,338,400 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66



1 เพาะชากล้าไม้ป่าขยายสู่ชุมชน
จานวน 1,479,000 กล้า



2 ปลูกป่าหวาย จานวน 590 ไร่



3 เพาะชากล้ากาแฟ
จานวน 185,000 กล้า

๖
(5.4) กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง
งบประมาณ : 1,587,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า ง
ความรู้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ พึ่ ง พา
ตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


2 ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละชุ ม ชน
เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ


3 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า ง
องค์ ค วามรู้ และสนั บ สนุ นชุ ม ชน
ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มด้ านขยะ
,น้าเสีย,มลพิษ


4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)




5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัด
เชียงใหม่
งบประมาณ : 1,873,300 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66



1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการ
สร้างฝายชะลอน้า แบบคอกหมู



2 การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และแหล่ ง น้ าโดยการ
สร้างฝายชะลอน้า ฝายกึ่งถาวร



3 ปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร



4 เพาะชากล้าไม้



5 เพาะชากล้าแฝก



6 เพาะชากล้าหวาย



7 ปลูกป่าหวายเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ

๗
(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ : 4,869,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พืชเชิงเดี่ยวเป็นระบบวนเกษตร

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
เพาะชากล้าไม้ขนาดใหญ่

3 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งป่ า สร้ า ง
รายได้

4 อบรมและส่ ง เสริ ม การปลู ก กาแฟ
ใต้ร่มเงา




5 กิจกรรมดาเนินงานและติดตามผล
(5.7) กิจกรรมหลักที่ 7 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
งบประมาณ : 640,400 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม
(Eco School)


2 การถ่ า ยทอดความรู้ ก ารด าเนิ น งาน
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม
(Eco School)


3 ต่อยอดการดาเนิ น งานสถานศึ ก ษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
จานวน 3 สถานศึกษา



4 การกากับ ติดตาม และประเมินผล

5 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ




6 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล

๘
(5.8) กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบประมาณ : 892,400 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว




2 ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละขอความร่ ว มมื อ
การมีส่วนร่วม


3 สร้างความรู้และจิ ตสานึกในการปลู ก
ป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียว




4 บริหารโครงการ
(5.9) กิจกรรมหลักที่ 9 ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่การอนุรักษ์
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สวนสัตว์เชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66



1 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในห้องเรียน
ธรรมชาติ



2 เยาวชนร่ ว มปลู ก ป่ า เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่
สีเขียว
(5.10) กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการ
ใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)
งบประมาณ : 2,465,600 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การอบรม สร้างการเรียนรู้ สร้างความรู้
ความเข้ า ใจ ผลกระทบของสภาวะ
วิ ก ฤตของโลกร้ อ น และสร้ า งความ
เข้าใจเกี่ยวกับ carbon stock ในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับชุมชน

2 สนับสนุนการปลูกต้นไม้และพืชล้มลุก
ในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่ารอบชุมชน


3 การจั ด ท าข้ อ มู ล การกั ก เก็ บ ข้ อ มู ล
คาร์บอนสต๊อค เพื่อดาเนินการ การขึ้น
ขอทะเบียนใบรับรอง จากโครงการ4

๙
ที่

กิจกรรมย่อย

สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
4 ถอดบทเรี ย น พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
ชุ ด ความรู้ และสื่ อ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการสร้างความเข้าใจ และขยายผล
ไปสู่พื้นที่ต่างๆ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66



(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 40,356,600 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

๑๐
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ประสานหน่วยงานในพื้นที่ดาเนินกิจกรรม เป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบารุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด -

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบารุงรักษาต้นไม้
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 ประสานงานและติดตามประเมินผล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุสานักงาน

คาชี้แจง

1,662,500
602,500

90,000
90,000
512,500
300,000
87,500
125,000
1,000,000

วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 แห่ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 25 แห่ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 25 แห่ง
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร จานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 25 แห่ง

375,000 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท x 25 แห่ง
625,000 กล้าไม้มีค่า จานวน 100 คน ๆ ละ 5 ต้น ๆ ละ 50 บาท x 25 แห่ง
60,000

30,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประสานงาน 25 แห่ง เป็นเงิน 30,000 บาท
20,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการเดินทางไปประสานงาน 25 แห่ง เป็นเงิน 20,000 บาท
10,000 ค่าวัสดุสานักงาน เป็นเงิน 10,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คา ต.วัดเกต อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน ต.ช้างม่อย อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดข่วงสิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

15,028,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 เพาะชากล้าไม้ทั่วไป

9,860,000

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
1) เพาะชากล้าไม้ทั่วไป จานวน 3,400,000 กล้า

9,860,000 จานวน 3,400,000 กล้าๆ ละ 2.90 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2)

5,168,000

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
2) งานจัดทากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2) จานวน 680,000 กล้า

5,168,000 จานวน 680,000 กล้าๆ ละ 7.6 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กิจกรรมย่อยที่ 1 เพาะชากล้าไม้ป่าขยายสู่ชุมชน
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
1) เพาะชากล้าไม้ขนาดเล็ก จานวน 800,000 กล้า
2) เพาะชากล้าไม้ขนาดใหญ่ จานวน 176,500 กล้า
3) เพาะชากล้าไม้มีค่า จานวน 220,000 กล้า
4) เพาะชากล้าหวาย จานวน 502,500 กล้า
กิจกรรมย่อยที่ 2 ปลูกป่าหวาย
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
- ปลูกป่าหวาย จานวน 590 ไร่
กิจกรรมย่อยที่ 3 เพาะชากล้ากาแฟ
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
- เพาะชากล้ากาแฟ จานวน 185,000 กล้า

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

10,338,400
6,811,900

2,320,000
1,341,400
638,000
2,512,500
2,065,000

จานวน 800,000 กล้าๆ ละ 2.90 บาท
จานวน 176,500 กล้าๆ ละ 7.60 บาท
จานวน 220,000 กล้าๆ ละ 2.90 บาท
จานวน 502,500 กล้าๆ ละ 5 บาท

2,065,000
1,461,500

จานวน 590 ไร่ๆ ละ 3,500 บาท

1,461,500

จานวน 185,000 กล้าๆ ละ 7.9 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง

กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

กิจกรรมย่อยที่ 2 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ

คาชี้แจง

1,587,000
173,000
173,000
18,000
18,000 วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน จานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 5 แห่ง
155,000
60,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จานวน 100 คน x 5 แห่ง
35,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 3๕ บาท จานวน 100 คน x 5 แห่ง
25,000 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จานวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท
35,000 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท
348,000

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแนวทางในฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อพัฒนาให้
เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ

173,000

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

173,000
18,000
18,000 วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน จานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 แห่ง
155,000
60,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จานวน 10๐ คน x 5 แห่ง
35,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 3๕ บาท จานวน 100 คน x 5 แห่ง
25,000 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จานวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท
35,000 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การลาดตระเวนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
175,000
175,000

คาชี้แจง

75,000
75,000 จัดทาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับประชาชนที่ร่วมกันลาดตระเวนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑5๐ บาท จานวน 20 คน ดาเนินการ 5 วัน x 5 แห่ง

1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสนามและการฝึก

100,000
100,000 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการลาดตระเวนฟื้นฟูทรัพยากรฯ ในชุมชน เป็นเงิน 20,000 บาท x 5 แห่ง
เช่น 1) ไม้กวาดทางมะพร้าว 2) มีด 3) จอบ 4) ไฟฉาย 5) กระติกน้า 6) เครื่องเป่าลม ฯลฯ

กิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านขยะ,น้าเสีย,มลพิษ

170,000

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

170,000

กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ

15,000
15,000 วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน จานวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 แห่ง
155,000
60,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จานวน 10๐ คน x 5 แห่ง
35,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 3๕ บาท จานวน 100 คน x 5 แห่ง
25,000 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จานวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท
35,000 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท
800,000
800,000

150,000
150,000 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับราษฎรในการมีส่วนร่วมดาเนินการของชุมชน
จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 150 บาท จานวน 2 วัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุงานบ้านงานครัว
กิจกรรมย่อยที่ 5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาทารายงานสรุป
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
650,000
250,000 สนับสนุนวัสดุก่อสร้างตามความต้องการของชุมชน จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท
250,000 สนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความต้องการของชุมชน จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท
150,000 สนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัวตามความต้องการของชุมชน จานวน 5 แห่ง ๆ ละ 30,000 บาท
96,000
96,000

56,000
50,000 สาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการเดินทางไปราชการ จานวน 10 ท่าน
6,000 รายงานสรุป จานวน 20 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
40,000
20,000
20,000

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
คาชี้แจง
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕65
ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
1,873,300
กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิม่ รายได้ ในพืน้ ที่โครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่
474,240
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า แบบคอกหมู
474,240
2. งบลงทุน
474,240 - ฝายชะลอน้า (แบบคอกหมู) จานวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 20 ตัวๆ ละ 5,928 บาท
- สร้างฝายชะลอน้า (แบบคอกหมู) จานวน 80 ตัว
90,860
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้าโดยการสร้างฝายชะลอน้า ฝายกึง่ ถาวร
90,860
2. งบลงทุน
90,860 - ฝายชะลอน้า (ฝายกึ่งถาวร) ขนาด 3 เมตร จานวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 1 ตัวๆ ละ 22,715 บาท
- สร้างฝายชะลอน้า (ฝายกึ่งถาวร) จานวน 4 ตัว
466,200
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร
466,200
2. งบลงทุน
466,200 -ปลูกไม้ป่าโดยใช้ระบบวนเกษตร จานวน 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 90ไร่ ไร่ละ 5,180 บาท
- ปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร จานวน 90 ไร่
87,000
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมเพาะชากล้าไม้
87,000
2. งบลงทุน
87,000 - เพาะชากล้าไม้ จานวน 30,000 กล้า กล้าละ 2.90 บาท
- เพาะชากล้าไม้ จานวน 30,000 กล้า
165,000
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมเพาะชากล้าแฝก
165,000
2. งบลงทุน
165,000 - เพาะชากล้าแฝก จานวน 100,000 กล้า กล้าละ 1.65 บาท
- เพาะชากล้าแฝก จานวน 100,000 กล้า
100,000
กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมเพาะชากล้าหวาย
100,000
2. งบลงทุน
100,000 - เพาะชากล้าหวาย จานวน 20,000 กล้า กล้าละ 5 บาท
- เพาะชากล้าหวาย จานวน 20,000 กล้า
490,000
กิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพือ่ รักษาสมดุลระบบนิเวศ
490,000
2. งบลงทุน
490,000 - ปลูกไม้ป่าหวายให้ชุมชุนพื้นที่ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จานวน 140 ไร่ ไร่ละ 3,500 บาท
- ปลูกไม้ป่าหวาย
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นระบบวนเกษตร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้เพาะชากล้าไม้ขนาดใหญ่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการเกษตร

- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- คาวัสดุสานักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕66
ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

4,869,000
1,446,800 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 3 ครั้ง
1,446,800
10,800
10,800 - วิทยากรภาครัฐ จานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 3 ครั้ง
86,000
45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 3 ครั้ง
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 3 ครั้ง
15,000 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท 3 ครั้ง
5,000 - วัสดุอุปกรณืสานักงาน เพื่อใช้ในการจัดอบรม จานวน 1 ครั้ง
1,350,000
1,350,000 - ค่าซื้อต้นกล้าไม้โตเร็ว ,กล้าไม้ผล,กล้าสมุนไพร จานวน 30,000 ต้น ๆ ละ 45 บาท
1,746,800 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 3 ครั้ง
1,746,800
10,800
10,800 - วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 3 ครั้ง
66,000
45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑5๐ บาท 3 ครั้ง
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท 3 ครั้ง
1,670,000
35,000 - ค่ามูลวัวจานวน 1,000 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท
50,000 - ถุงเพาะชา 500 แพ๊ค ๆ ละ 100 บาท
1,500,000 - ค่าพันธุ์กล้าไม้ขนาดใหญ่ 10,000 ต้น ๆ ละ 150 บาท
30,000 - ค่าจอบจานวน 100 ด้าม ๆ ละ 300 บาท
50,000 - ค่าวัสดุก่อสร้างในการจัดทาโรงเรือน จานวน 2 โรงเรือน ๆ ละ 25,000 บาท
5,000 - ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จานวน 1 ครั้ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมและส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงา
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุการเกษตร
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมดาเนินงานและติดตามผล
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕66
ปี 2565
(ถ้ามี)
1,126,800 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
1,126,800

คาชี้แจง

10,800
10,800 - วิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 3 ครั้ง
66,000
45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑5๐ บาท 3 ครั้ง
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท 3 ครั้ง
1,050,000
1,050,000 - ค่าพันธุ์กล้าประเภทไม้หัว , ไม้เลื้อย, ไม้พุ่มเตี้ย จานวน 30,000 ต้น ๆ 35 บาท เพื่อใช้ในการอบรม
468,600 - อบรมเชิงปฎิบัติการและติดตามผล 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
468,600
21,600
21,600 - ค่าวิทยากรจานวน 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 6 ครั้ง
75,000
45,000 - ค่าอาหารกลางวันจานวน 50 คน ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 6 ครั้ง
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 6 ครั้ง
9,000 - ค่าถ่ายเอกสารจานวน 50 ชุด ๆ ละ 30 บาท 6 ครั้ง
372,000
12,000 - ค่าวัสดุในการจัดสัมนาจานวน 6 ครั้ง
300,000 - ค่าจัดซื้อกล้าพันธุ์กาแฟ จานวน 15,000 กล้า ๆ ละ 20 บาท
60,000 - ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทาที่ตากกาแฟ 6 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท
80,000
80,000
30,000
30,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามผล
50,000
20,000 - ค่าวัสดุสานักงานในการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการการจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินโครงการ
30,000 - ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางออกพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 7 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การถ่ายทอดความรู้การดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

คาชี้แจง

640,400
62,200
62,200
62,200
6,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อๆละ 150 บาท จานวน 20 คน
2,800 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 4 มื้อๆละ 35 บาท จานวน 20 คน
2,000 จ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 20 เล่มๆละ 100 บาท
5,000 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
8,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 20 คน ๆ ละ 400 บาท
6,400 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 20 คน ๆ ละ 160 บาท x 2 วัน
32,000 ค่าที่พักคณะกรรมการดาเนินงาน 'จานวน 20 คน ๆ ละ 800 บาท x 2 วัน
130,600 เป้าหมาย 3 สถานศึกษา
130,600
21,600
21,600 วิทยากรภาครัฐ จานวน 2 คน x 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา
109,000
18,000 ค่าอาหาร จานวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท x 1 มื้อ 3 สถานศึกษา
10,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 35 บาท x 2 มื้อ 3 สถานศึกษา
20,000 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สาหรับผู้เข้าร่วมการอบรม
50,000 ค่าจัดทาคู่มือ Eco School จานวน 200 เล่ม x 250 บาท
10,500 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 150 เล่ม x 70 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 3 : ต่อยอดการดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) จานวน 3
สถานศึกษา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การกากับ ติดตาม และประเมินผล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ

-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
๑. งบดาเนินงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
108,600
108,600

21,600
21,600 วิทยากรภาครัฐ จานวน 2 คน x 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา
87,000
87,000 จัดกิจกรรมสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) จานวน 3 สถานศึกษา ตามโครงการที่
สถานศึกษาเสนอต่อยอดการดาเนินงานของสถานศึกษา
36,000 ค่าอาหาร จานวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท x 1 มื้อ 3 สถานศึกษา
21,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คนๆละ 35 บาท x 2 มื้อ 3 สถานศึกษา
30,000 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 3 สถานศึกษา
53,200
53,200
43,200
1,500 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จานวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท
4,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม จานวน 20 เล่ม x 200 บาท
10,500 ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน x 3 วัน x 3,500 บาท
4,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการกากับติดตาม จานวน 10 คน x 400 บาท
7,200 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการกากับติดตาม จานวน 10 คน x 240 บาท x 3 วัน
16,000 ค่าที่พักคณะกรรมการกากับติดตาม จานวน 10 คน x 800 บาท x 2 คืน
10,000
10,000 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
205,800 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 2 วัน 1 ครั้ง
205,800

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

คาชี้แจง

14,400
14,400 จานวน 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

กิจกรรมย่อยที่ 6 : บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
191,400
36,000
6,000
1,200
21,000

คาชี้แจง

ค่าอาหาร จานวน 20 คน x 300 บาท x 6 มื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20 คน x 50 บาท x 6 มื้อ
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวน 20 เล่ม x 60 บาท
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จานวน 2 คัน x 3,500 บาท x 3 วัน

60,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการกากับติดตาม จานวน 20 คน x 3,000 บาท
19,200 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการกากับติดตาม จานวน 20 คน x 240 บาท x 4 วัน
48,000 ค่าที่พักคณะกรรมการกากับติดตาม จานวน 20 คน x 800 บาท x 3 คืน
80,000
80,000
30,000
30,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามผล
50,000
20,000
10,000
20,000

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือการมีส่วนร่วม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

892,400
69,400

14,400 จานวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 2 ครั้ง
10,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คนๆละ 100 บาท 2 ครั้ง
25,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คนๆละ 250 บาท 2 ครั้ง
20,000 เอกสารประกอบการประชุม จานวน 50 ชุดๆละ 200 บาท 2 ครั้ง
200,000

50,000 ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นเงิน 50,000 บาท
50,000 สปอตโฆษณา เป็นเงิน 50,000 บาท
100,000 ค่าจ้างทาสื่อและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 100,000 บาท (แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ป้ายรณรงค์ สื่อการสอน
นอกพื้นที)่

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างความรู้และจิตสานึกในการปลูกป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๒) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 4 บริหารโครงการ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

หมายเหตุ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
603,000

คาชี้แจง

18,000 จานวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 5 ครั้ง
17,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท 5 ครั้ง
52,500 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 70 คน ๆ ละ 150 บาท 5 ครั้ง
35,000 ค่าเอกสาร จานวน 350 ชุด ๆ ละ 100 บาท
30,000 จอบ,ด้ามเสียม,กรรไกรตัดหญ้า,ไม้ปักชา,ปุ๋ย,ถุงมือ เป็นเงิน 30,000 บาท
450,000 ต้นไม้/กล้าไม้ จานวน 1,500 ต้น ๆ ละ 300 บาท (กล้าไม้ขนาดใหญ่หรือไม้พุ่มขนาดใหญ่) เช่น
20,000 รวงผึ้ง/ พุดซ้อน /โกศล/มะยม/ มะม่วง/ขนุน /

20,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง และน้ามันยานพาหนะ จานวน ๕ ครั้งๆละ ๔,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 9 ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่การอนุรักษ์
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ / การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 : เยาวชนร่วมปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

หมายเหตุ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1,000,000
500,000
500,000
375,000
375,000 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของเยาวชน จานวน 50 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 150 บาท
125,000
125,000 วัสดุในการจัดกิจกรรม ของเยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 50 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 50 บาท
500,000
500,000
500,000
500,000 ต้นไม้/กล้าไม้ จานวน 5,000 ต้น ๆ ละ 100 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕66
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการใช้
ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)

คาชี้แจง

2,465,600

กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรม สร้างการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบของสภาวะวิกฤตของโลก
ร้อน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ carbon stock ในการลดก๊าซเรือนกระจก ให้กับชุมชน

431,200

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

431,200

1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

215,200
54,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 9 พื้นที่ ๆละ 50 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท
31,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 9 พื้นที่ ๆละ 50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
45,000 - ค่าอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรม 9 พื้นที่ ๆ ละ 5,000 บาท
45,000 - ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน พร้อมน้ามัน 2 วัน พื้นที่ละ 5,000 บาท 9 พื้นที่
22,500 - ค่าที่พักคณะทางาน 2 วัน ๆละ 4 คน พื้นที่ละ 2,500 บาท 9 พื้นที่
17,200 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน 2 วัน 4 คน(ประสานงานก่อนฝึกอบรม 2 วัน) วันละ ๒4๐ บาท 9 พื้นที่
801,100
801,100

- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุน การปลูกต้นไม้และพืชล้มลุกในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่ารอบชุมชน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบริการ

216,000
216,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม ภาคเอกชนจานวน ๙ พื้นที่ ๆ ละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒ คน คนๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ
ละ ๑,๐๐๐ บาท

108,000
108,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม ภาคเอกชนจานวน ๙ พื้นที่ ๆละ ๒ คน คนๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐
บาท
153,100
43,200 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๙ พื้นที่ ๆละ ๔๐ คน คนละ ๑ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท
25,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๙ พื้นที่ ๆละ ๔๐ คน คนละ ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕บาท
17,200 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน ๒ วัน ๔ คน (ประสานงานก่อนฝึกอบรม ๒ วัน) วันละ ๒4๐ บาท 9 พื้นที่
22,500 - ค่าที่พักคณะทางาน ๒ วัน ๆละ ๔ คน พื้นที่ละ 2,500 บาท 9 พื้นที่
45,000 - ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน พร้อมน้ามัน ๒ วัน พื้นที่ละ 5,000 บาท 9 พื้นที่

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทาข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนสต๊อค เพื่อดาเนินการ การขึ้นขอทะเบียนใบรับรอง จาก
โครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 4 ถอดบทเรียน พัฒนาระบบข้อมูล ชุดความรู้ และสื่อ ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ
และขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆ

งบประมาณ
ปี ๒๕66
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)
540,000
540,000 - กล้าไม้ ๑,๒๐๐ กล้า กล้าละ 450 บาท
474,300

คาชี้แจง

474,300
108,000
108,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม ภาคเอกชนจานวน ๙ พื้นที่ ๆละ ๒ คน คนๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐
บาท
366,300
21,600 - ค่าอาหารสาหรับการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล พื้นที่ละ ๒๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท 9 พื้นที่
12,600 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล พื้นที่ละ ๒๐ คนๆ ละ ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕
บาท 9 พื้นที่
129,600 - ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมเก็บข้อมูล ๑๐ วันๆ ละ ๖ คน วันละ 240 บาท 9 พื้นที่
22,500 - ค่าที่พักคณะทางาน ๔ คน ๒ คืน พื้นที่ละ 2,500 บาท 9 พื้นที่
135,000 - ค่าจ้างเหมาะการจัดทาระบบข้อมูล /ประมวลสังเคราะห์ พื้นที่ละ 15,000 บาท 9 พื้นที่
45,000 - ค่าเช่าเหมารถคณะทางาน พร้อมน้ามัน ๒ วัน พื้นที่ละ 5,000 บาท 9 พื้นที่
759,000

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม

759,000

1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม

687,000
107,000
48,000 - ค่าอาหาร ๕๐ คน คนละ ๔ มื้อ มื้อละ 120 บาท 2 ครั้ง
14,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คน คนละ ๔ มื้อ มื้อละ 35 บาท 2 ครั้ง
25,000 - ค่าที่พักผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน ๕๐ คน ๑ คืนๆ ละ ๕๐๐ บาท

72,000
72,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรการถอดบทเรียน ภาคเอกชนจานวน ๒ ครั้ง ๆละ ๓ คน คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๖ ชั่วโมง
ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
- ค่าจ้างเหมาบริการ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕66
ปี ๒๕65
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
20,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยคนละ 4๐๐ บาท
40,000 - ค่าจัดทาต้นฉบับหนังสือสรุปบทเรียน
80,000 - ค่าจัดทาพิมพ์หนังสือสรุปบทเรียน ๑,๐๐๐ เล่ม เล่มละ 80 บาท
200,000 - ค่าจัดทาวีดีทัศน์เผยแพร่ ๔ เรื่องๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมลงพื้นที่
225,000 - ค่าจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ๆ ละ 25,000 บาท 9 พื้นที่
35,000 - ค่าจัดทานิทรรศการเผยแพร่

ลำดับควำมสำคัญ 9
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรมย่อย 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมย่อย 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมย่อย 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมย่อย 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรฟื้นฟู และพัฒนำแหล่งนำ
55,408,300บาท
ป้องกันกำรพังทลำยของพืนที่ตลิ่งริมแม่นำ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง หมู่ 7
ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 245
เมตร
13,475,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านป่าสัก หมู่ 9 ตาบล
บ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 100 เมตร
5,500,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7
(ระยะ 3) ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ความยาว 175 เมตร
9,625,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงอำคำรป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่ำน้อย สนับสนุนโครงกำรพัฒนำ
แก้ไขปัญหำคลองแม่ข่ำจังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงระบบส่งน้าคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 2 ตาบลสบแม่ข่า
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 914 เมตร
23,200,000 บาท
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สานักงานชลประทานที่ 1
ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมำภิบำลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่ำ
3,608,300 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 9

ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
งบประมาณ 28,600,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 23,200,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
งบประมาณ 3,608,300 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน : แผนงานที่ ๒ การอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
หน่วยดาเนินการ : 1. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการชลประทานเชียงใหม่
3. ส้านักงานชลประทานที่ 1
4. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ ปาลี
ตาแหน่ง : วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต้าบลช้างเผือก
อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112-733 ต่อ 4
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทก้ า หนดให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยก้าหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก้ า หนดเป้ า หมายรวมการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ
เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมาย ในการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายรัฐบาล
ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการ

๒
เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการอนุรักษ์
พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
รัฐบาลมีนโยบายในการด้าเนินแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการ
สนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้้า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้ น และมีเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ่งพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นฐาน การผลิต การเกษตร การฟื้นฟูต้นน้้าการพัฒนา
แหล่งน้้า เกษตรปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส้าหรับคนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของภาคเหนือตอนบน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน การค้า การลงทุน การจัดสรรทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม
มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางน้้าให้มีคุณภาพดี การพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลุ่มน้้า การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และการสร้างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประ โยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมให้กับจังหวัดเชียงใหม่
ความเร่งด่วน :
การพัฒ นาแหล่ งน้้ าที่ส อดคล้ องกับ การรักษาสิ่ งแวดล้อม และระบบนิเวศ เป็นเรื่องส้ าคัญต่อการพัฒ นาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้มีแหล่งน้้าที่มีคุณภาพดี สามารถน้ามาใช้ในภาคการผลิตต่างๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้ เมือง
มีความน่าอยู่ จึงได้จัดท้ากรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต้ Unique position ที่มุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้า
ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง/ป้องกันน้้าท่วมพื้นที่ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
2.1.2 เพื่อฟื้นฟูสภาพคลองที่ถูกท้าลาย จนเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์อย่างมีส่วนร่วม
2.1.3 เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย
2.1.4 เพื่อรองรับปริมาณน้้า และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : อ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอหางดง อ้าเภอแม่ริม อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ในพื้นที่อ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอหางดง อ้าเภอแม่ริม อ้าเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
4.1.1 จ้านวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
4.1.2 จ้านวนพนังป้องกันตลิ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 0.9 กิโลเมตร
4.1.3 ประชากรบริเวณคลองแม่ข่าได้รับผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 280 ครัวเรือน
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 พื้นที่ริมตลิ่งริมแม่น้าขาน ได้รับการพัฒนาและป้องกันการพังทลาย
4.2.2 พนังป้องกันตลิ่งความยาว 0.914 กิโลเมตร (รวม 2 ฝั่ง)
4.2.3 เกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่า
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4.3.2 สามารถระบายน้้าจากพื้นที่รับน้้าคลองแม่ข่าลงสู่แม่น้าปิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.3 การพัฒนาสร้างความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลองแม่ข่าอย่างมีส่วนร่วม
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชน
ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
งบประมาณ : 28,600,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน
บ้ า น ต้ น แ ห น น้ อ ย - ส บ ว า ง ม . 7
ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ความยาว 245 เมตร




2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน
บ้ า น ป่ า สั ก ม . 9 ต . บ้ า น ก ล า ง
อ.สั น ป่ า ตอง จ.เชี ย งใหม่ ความยาว
100 เมตร




3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน
บ้ า นต้ น แหนน้ อ ย ม.7 (ระยะ 3)
ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ความยาว 175 เมตร

๔
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : 23,200,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : โครงการชลประทานเชียงใหม่ และส้านักงานชลประทานที่ 1
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ปรั บ ปรุ งอาคารป้ องกัน ตลิ่ งแบบที่ 1
ฝั่งซ้าย ความยาว 0.365 กม.


2 ปรั บ ปรุ งอาคารป้ องกัน ตลิ่ งแบบที่ 2
ฝั่งซ้าย ความยาว 0.158 กม.


3 ปรั บ ปรุ งอาคารป้ องกัน ตลิ่ งแบบที่ 2
ฝั่งขวา ความยาว 0.391 กม.
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
งบประมาณ : 3,608,300 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพ


2 จัดท้าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า


3 ปลู ก ต้ น ไม้ และท้ า ความสะ อา ด
เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า


4 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเยาวชนรั ก ษ์
คลองแม่ข่า


5 จั ด ท้ า สื่ อ รณ รง ค์ ปร ะ ช าสั ม พั น ธ์
โครงการ




6 บริ ห ารโครงการ ประสานงานและ
ติดตามประเมินผล
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 55,408,300 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือด้าเนินการ
 มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ้ารุงรักษา
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 1. เขื่อนต้นแหนน้อย-สบวาง มอบองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวังพร้าว 2. เขื่อนต้นแหนน้อยระยะ 3
มอบองค์การบริ ห ารส่ ว นต้าบลท่าวังพร้ าว และ 3. เขื่อนบ้านป่าสั ก มอบเทศบาลต้าบลบ้านกลาง บริห ารจัดการและ
บ้ารุงรักษา ดูแลต่อไป
11.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า หรือ ท้าภารกิจถ่ายโอนให้ อปท.
ในพื้นที่ดูแลร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่
11.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ด้าเนินการบูรณาการหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของโครงการ เพื่อติดตาม
ผลการปฏิบัติและความคืบหน้าของการด้าเนินการตามโครงการ
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง ม.7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 245 เมตร
2. งบลงทุน
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ ริมแม่นาขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง ม.7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 245 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 100 เมตร
2. งบลงทุน
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ ริมแม่นาขาน บ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 100 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 3) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 175 เมตร
2. งบลงทุน
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ ริมแม่นาขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 3) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 175 เมตร

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

28,600,000
13,475,000
13,475,000
13,475,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
9,625,000
9,625,000
9,625,000

คาชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕65
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
23,200,000
23,200,000
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงระบบส่งน้าคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 2 ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ 0.914 กิโลเมตร
2. งบลงทุน
23,200,000
- แบบที่ 1 ฝั่งซ้าย กม. 8+626 - กม. 8+760, กม. 8+918 - กม. 9+149
23,200,000
แบบที่ 2 ฝั่งซ้าย กม. 8+760 - กม. 8+918
แบบที่ 2 ฝั่งขวา กม. 8+626 - กม. 9+017

คาชี้แจง

พิกัด 47 QMA 974 - 657 ระวาง 4746 II
พนังป้องกันตลิ่งความยาว 0.914 กิโลเมตร (รวม 2 ฝั่ง)
1.ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแบบที่ 1 ฝั่งซ้าย ความยาว 0.365 กม.
2.ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแบบที่ 2 ฝั่งซ้าย ความยาว 0.158 กม.
3.ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแบบที่ 2 ฝั่งขวา ความยาว 0.391 กม.

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 3 ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
3,608,300
326,400 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคลองแม่ข่า จานวน 8
ชุมชนๆ ละ 1 ครัง

57,600 จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน 8 ครัง
268,800
64,000
160,000
44,800
326,400

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คนๆ ละ 2 มือ ๆ ละ 50 บาท จานวน 8 ครัง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คนๆ ละ 1 มือ ๆ ละ 250 บาท จานวน 8 ครัง
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 80 ชุดๆ ละ 70 บาท จานวน 8 ครัง
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า จานวน 8 ชุมชนๆ ละ 1 ครัง

57,600 จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน 8 ครัง
268,800
64,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คนๆ ละ 2 มือ ๆ ละ 50 บาท จานวน 8 ครัง
160,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คนๆ ละ 1 มือ ๆ ละ 250 บาท จานวน 8 ครัง
44,800 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 80 ชุดๆ ละ 70 บาท จานวน 8 ครัง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทาความสะอาด เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.2 ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมจัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ ๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
1,682,500 ปลูกต้นไม้ และทาความสะอาด เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า จานวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ครัง

630,000 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 100 คนๆ ละ 150 บาท จานวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ครัง
840,000 ค่าจัดซือต้นไม้ จานวน 42 ชุมชนๆ ละ 200 ต้นๆ ละ 100 บาท
210,000 อุปกรณ์ในการทาความสะอาด และปลูกต้นไม้ จานวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
1 ชุด ประกอบด้วย ไม้กวาดทางมะพร้าว/ จอบ/ เสียม/ มีด/ ถุงมือ/ ถุงดาเก็บขยะ
2,500 ถุงมือในการทาความสะอาด และปลูกต้นไม้ จานวน 1,000 คู่ๆ ละ 2.5 บาท
810,000
810,000

200,000
450,000
80,000
80,000
408,000

ค่าจัดทาหมวกประชาสัมพันธ์ จานวน 1,000 ใบๆ ละ 200 บาท
ค่าจัดทาหนังสือคู่มือ จานวน 3,000 เล่มๆ ละ 150 บาท
ค่าจัดสปอตโฆษณา จานวน 1 ชุดๆ ละ 80,000 บาท
ค่าจัดทาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุดๆ ละ 80,000 บาท
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน ๒ รุ่นๆ ละ 2 วัน

72,000 จานวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วันๆ ละ 5 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท
336,000
32,000
160,000
16,000
128,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 2 มือ ๆ ละ 50 บาท
ค่าอาหาร จานวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 2 มือ ๆ ละ 250 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 2 รุ่นๆ ละ 8๐ ชุดๆ ละ 10๐ บาท
ค่าที่พักสาหรับผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 2 รุ่นๆ ละ 40 ห้องๆ ละ 1,600 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ บริหารโครงการ ประสานงานและติดตามประเมินผล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
55,000
55,000
25,000 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงาน เป็นเงิน 25,000 บาท
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ีของประชาชน

ลำดับควำมสำคัญ 5
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ
5,870,800 บาท
พั ฒ นาศั ก ยภาพครอบครั ว กลุ่ ม เปราะบาง ให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมและชุมชน
อย่างเป็นสุข
1,972,200 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based
Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2,213,600 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับ
เชียงใหม่ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย
1,685,000 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับ
เชียงใหม่ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ

(1.1) , (1.2) , (1.3)

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับ
ควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดทำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 5

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข
งบประมาณ 1,972,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
งบประมาณ 2,213,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย
งบประมาณ 1,685,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
ตาแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๓๑๑๒๗๑๖, 053112717
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chiangmai@m-society.go.th
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพั ฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสั งคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
2. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริ มสร้ างและพัฒ นาศักยภาพมนุ ษย์ (ประกันสุ ขภาพ/ผู้ สู งอายุ/สถาบันทางสั งคม) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศไทยในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้าโขง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สู งอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุม ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ ” เป็นระเบียบวาระแห่ งชาติ เป้า หมาย
ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing คือ ๑) สุขภาพดี Healthy ๒) มีความมั่นคง Security ๓) มีส่วนร่วม Participation

๒
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากสถิติจานวนผู้สูงอายุของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖3 (กรมการปกครอง ๓๑
ธั น วาคม ๒๕๖3) จ านวนประชากรไทยทั้ ง หมด จ านวน 66,186,727 คน เป็ น จ านวนประชากรผู้ สู ง อายุ จ านวน
12,027,082 คน คิดเป็นร้อย ๑8.17 โดยภาคเหนือมีประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น 2,433,858 คน จากจานวนประชากร
ทั้งหมดของภาคเหนือ 12,027,271 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24 จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือเข้าสู่คมผู้สูงอายุ (Aged Society)
อย่างสมบู ร ณ์ (Complete Aged Society) เร็ ว กว่าประชากรสู งอายุของประเทศไทย จึงเป็นระยะเวลาหั ว เลี้ ยวหั ว ต่อ
ที่สาคัญในการปรับตัวรับมือผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างประชากร คือ กาหนดกรอบเวลาและระดับการ
พัฒนา รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก เมื่อเทียบกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ผลกระทบจากการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ต้องปรับแนวทางการพัฒนา โดยการเปลี่ยนมาพึ่งพาแรงงานวัยเกษียณมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนแรงงาน แม้ว่าการก้าวสู่สังคมสูงอายุส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศ สังคม ชุมชน และครอบครัว
ตั ว อย่ า งของปั จ จั ย ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบในด้ า นลบ เช่ น จ านวนหนี้ สิ น ของรั ฐ บาลที่ อ าจเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ
เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การลดลงของจานวนประชากรวัยแรงงาน และเมื่อประชากรจานวนมากก้าวเข้าสู่วัย
เกษีย ณอายุ ค่าใช้จ่ ายในด้านการรั กษาพยาบาลของประชาชนที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจนไม่ส ามารถจับจ่ายใช้ส อยหรือลงทุน
สินทรัพย์ต่างๆ ตามปกติได้ และครอบครัวที่ไม่ได้การเตรียมความพร้อม หรือมีฐานะยากจนย่อมได้รับผลกระทบด้านต่างๆ
ที่ค่อนข้างรุนแรงแตกต่างกันไปจนอาจทาให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จาเป็นต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องวางแผนเพื่อปรับตัวรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมาถึง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสังคมสูงอายุระดับสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เป้า หมาย
ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing คือ ๑) สุขภาพดี Healthy ๒) มีความมั่นคง Security ๓) มีส่วนร่วม Participation โดยมี
การกาหนด ๒ มาตรการเพื่อขับเคลื่อน ได้แก่ มาตรการที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย มาตรการที่ ๒ :
ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว
จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖3) มีประชากรผู้สูงอายุ 349,970 คน คิดเป็นร้อยละ
๒1.56 ของประชากรทั้งหมดในจั งหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานการณ์ผู้ สู งอายุพบว่ามีผู้ สู งอายุ อยู่กั บครอบครัวยากจนล าบาก
อยู่คนเดียว ตามลาพัง ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว หรือเลี้ยงดูหลานตามลาพังเป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงจาเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ องค์กรและเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ความเร่งด่วน :
จากประเด็นดังกล่าว ผู้สูงอายุและผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ หากครอบครัว ชุมชน และสังคม
มีความตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนอย่าง
มีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี้จะลดลง และทาให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

๓
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้มีความรู้และสามารถดูแลผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันในชุมชน
2.1.๒ เพื่อสร้างตาบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่
2.1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้มีทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพ
และสร้างโอกาสในการมีงานทา
2.1.4 เพื่อพัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) สนับสนุนการ
เข้าถึงระบบบริการของภาครัฐ
2.1.5 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของสมาชิ ก ในครอบครั ว ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ ข้ า ใจ มี ทั ก ษะในการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community) ของผู้สูงวัย และการอยู่ดูแล และอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุข
2.1.6 เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult)
ให้แก่ผู้สูงอายุ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕65 สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖6
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๓.๑.๑ ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2,๕๑๐ คน (ผู้ร่วมกิจกรรม 2,50๐ คน ผู้สูงอายุทั่วไปที่รับประโยชน์
และสร้างความตระหนัก ๑,500 คน)
๓.๑.๒ ครอบครั ว กลุ่ มเปราะบางที่มี เด็ก คนพิการ ผู้ สู งอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๑,225 ครอบครัว
(ผู้ร่วมกิจกรรม 80 ครอบครัว ผู้รับประโยชน์และสร้างความตระหนัก 280 คน)
๓.๑.๓ เครือข่ายในการให้บริการ Home-based Tele-Consult อพม. อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. และเจ้าหน้าที่
อปท./อบต.จานวน 200 คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๓.๒.๑ องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐๐ องค์กร/เครือข่าย
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
4.1.1 ผู้สูงอายุทั่วไปที่รับประโยชน์ และสร้างความตระหนัก จานวน 2,500 คน
4.1.2 ครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จานวน 580 ครอบครัว
4.1.3 เกิดกลุ่มอาชีพดูแลผู้สูงอายุ จานวน 4 กลุ่ม
4.1.4 สมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบาง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้รับการจ้างงาน จานวน 80 คน
4.1.5 เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) ของผู้สูงวัย 4 ชุมชน

๔
4.1.6 เครือข่ายในการให้บริการ Home-based Tele-Consult อพม. อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. และเจ้าหน้าที่
อปท./อบต. จานวน 200 คน
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 จานวนสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอาสาสมัครได้รับการพัฒนาและ
ผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้
4.2.๒ จานวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมโครงการ
4.2.๓ จานวนตำบลต้นแบบในกำรคุ้มครองทำงสังคมผู้สูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่
4.2.๔ จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้
4.2.5 จานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ อสม.อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. เจ้าหน้าที่ อปท./อบต. และอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นผ่านการอบรมตามหลักสูตร
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 ผู้สูงอายุสามารถชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3.2 กลุ่มเปราะบางมีอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น เกิดการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและการท่องเที่ยวในชุมชน
4.3.3 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และบริการ
ด้านสุขภาพ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถการดูแลผู้สูงอายุได้ดี และปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในพื้นที่ลดลง
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข
งบประมาณ : 1,972,200 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 จัดมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประจาปี 2566

2 อบรมส่งเสริมการจ้างงานกลุ่ม

เปราะบางและดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน

๕
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
งบประมาณ : 2,213,600 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 พัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทางไกล (Home-based
Tele-Consult)


2 จัดอบรม อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการให้บริการ Homebased Tele-Consult


3 ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ ระบบ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Homebased Tele-Consult)
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย
งบประมาณ : 1,685,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใจเกินร้อย

2 สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community - PLC) ของผู้สูงวัย

3 จัดมหกรรมส่งเสริมพฤฒพลัง ประจาปี
2566
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 5,870,800 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
จัดคู่มือแนวทางการดาเนินงาน และสร้างร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเอง
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
ความตระหนักเรื่องสังคมผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และสังคมยังขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง
ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๑.1 : มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2566
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : อบรมส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางและดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

5,870,800
1,972,200
378,600
378,600

150,000
228,600
50,000
75,000
35,000
50,000
15,000
3,600
1,593,600

จัดมหกรรมวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2566 ระยะเวลา ๑ วัน

ค่าพาหนะสาหรับสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ (เฉลีย่ ตามระยะทางไม่เกิน 300 บาท/คน จานวน 500 คน)
ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรม (ตกแต่งเวที/สถานที่ เครือ่ งเสียง และบูธนิทรรศการ)
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อๆละ 1๕0 บาท จานวน ๕00 คน)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (2 มื้อๆ ละ 35 บาท จานวน ๕00 คน)
ค่าเช่าห้องประชุม ๑ วัน
ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา (๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท)
ค่าจ้างเหมาพิธีกร (๓ ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 2 คน)
จัดอบรม หลักสูตร 70 ชั่วโมง (ทฤษฎี 17 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน18 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ 35 ชั่วโมง) จานวน ๒
รุน่ ๆละ 40 คน

1,593,600

211,200
20,400
190,800

วิทยากรบรรยาย (34 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน 1 คน )
วิทยากรแบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบัติ (1๐๖ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน ๓ คน )

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมหลักที่ 2 : การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล
(Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล
(Home-based Tele-Consult)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
120,000
1,262,400
288,000
288,000
134,400
24,000
480,000
16,000
24,000
8,000
2,213,600

คาชี้แจง

ค่าจ้างเหมารถรับจ้างเพื่อฝึกปฏิบัติในพื้นที่ (๑๐ คัน ๆ ละ 1,000 บาท 12 วัน)
ค่าอาหารกลางวัน (24 มื้อๆ ละ 150 บาท จานวน ๘0 คน)
ค่าอาหารเย็น (24 มื้อๆ ละ 150 บาท จานวน ๘0 คน)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (48 มื้อๆ ละ 35 บาท จานวน ๘0 คน)
ค่าเช่าห้องประชุม (2,000 บาท/วัน ๑๒ วัน)
ค่าเช่าที่พัก (อัตราวันละ 500 บาท ๑๒ วัน ๘๐ คน)
ค่าพาหนะผูเ้ ข้าร่วมประชุม (เฉลีย่ ตามระยะทางไม่เกิน 200 บาท/คน จานวน ๘๐ คน)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (300 บาท/คน 80 คน)
ค่าจัดเอกสารประกอบการประชุม (8๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ บาท)

1,500,000
1,500,000

1,500,000
200,000
100,000
500,000
500,000
200,000

ค่าจ้างเหมาพัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult)
ค่า cloud computing
ค่าจ้างเหมาออกแบบ User interface
ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ web application
ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ Tele-Consult
ค่าจ้างเหมาพัฒนา Dashboard data analytic

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกีย่ วข้องในการให้บริการ
Home-based Tele-Consult
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที 2.3 ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ทางไกล (Home-based Tele-Consult)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
393,600

คาชี้แจง
จัดอบรม Online อพม. อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. เจ้าหน้าที่ อปท./อบต.ใน และผูส้ นใจ พื้นที่การให้บริการ Home-based
Tele-Consult เช่น รพสต. อสม. 2 รุน่ ๆ ละ 2 วัน กลุม่ เป้าหมาย รุน่ ละ 80 คน

393,600

36,000
14,400
21,600
28,000
30,00
20,000
8,000
329,600
192,000
89,600
48,000
320,000

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (12 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จานวน 1 คน )
ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ (12 ชั่วโมงๆ 600 บาท จานวน 3 คน)

ค่าจ้างเหมาออกแบบคู่มือหลักสูตร
ค่าจ้างเหมาจัดทาคู่มือ เล่มละ 125 บาท 160 เล่ม
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ในการฝึกอบรม หลักสูตร 70 ชั่วโมง
ค่าอาหารกลางวัน (8 มื้อๆ ละ 150 บาท จานวน 160 คน)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (16 มื้อๆ ละ 35 บาท จานวน 160 คน)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม (300 บาท/คน 160 คน)

320,000

320,000
20,000
20,000
160,000
60,000
20,000
40,000

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult)
จ้างเหมาออกแบบ Info Graphic ชิ้นละ 2,000 บาท * 10 ชิ้น
จ้างเหมาจัดทา Content เรือ่ งละ 2,000 บาท * 10 เรือ่ ง
จ้างเหมาจัดทา Clip ให้ความรูเ้ รือ่ ง (Home-based Tele-Consult) เรือ่ งละ 80,000 บาท * 2 เรือ่ ง
จ้างเหมาออกแบบ และจัดทาแผ่นพับ ค่าออกแบบ 20,000 บาท ค่าแผ่นพับ 3,000 แผ่น * 20 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทา Spot เสียงตามสาย เรือ่ งละ 5,000 บาท * 4 เรือ่ ง
ค่าจ้างเหมาดูแล Social Media ให้ข้อมูล (Home-based Tele-Consult)

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 3 : พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใจเกินร้อย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community - PLC) ของผู้สูงวัย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 มหกรรมพฤฒพลัง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
1,685,000
657,600
657,600

172,800
240,000
120,000
120,000
244,800
108,000
50,400
36,000
50,400
175,000

คาชี้แจง

อบรมพัฒนาผูส้ ูงอายุใจเกินร้อย จานวน 12 หลักสูตรๆ ละ 60 คน

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท จานวน 2 คน 12 หลักสูตร)

ค่าจ้างเหมาทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ (แบบแผ่นพับ และออนไลน์) เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท * 12 หลักสูตร
ค่าจ้างเหมาสรุป และทารายงานการประชุม เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท * 12 หลักสูตร
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อๆละ 1๕0 บาท จานวน 60 คน * 12 ครัง้ )
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (2 มื้อๆ ละ 35 บาท จานวน 60 คน * 12 ครัง้ )
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม 3,000 * 12 ครัง้
ค่าเอกสารการประชุม 70 บาท * 60 คน * 12 ครัง้
อบรมผ่านระบบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพผูส้ ูงวัยใจเกินร้อย 4 Module ระยะเวลา 12 วัน

175,000

100,000
75,000
852,400
852,400

14,400
3,600
10,800

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชุมชนเรียนรู้
ค่าใบวุฒบิ ัตรให้กับผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงวัยใจเกินร้อย 4 Module 150 บาท จานวน 500 คน
จัดมหกรรมมหกรรมส่งเสริมพฤฒพลังเชียงใหม่ ผูส้ ูงวัยใจเกินร้อย ระยะเวลา 3 วัน

ค่าตอบแทนวิทยากร (1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท จานวน 3 วัน)
ค่าตอบแทนพิธีกร (๓ ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 2 คน 3 วัน)

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
838,000
180,000
658,000
200,000
60,000
40,000
22,500
10,500
150,000
60,000
100,000
15,000

คาชี้แจง

ค่ายานพาหนะสาหรับสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ (เฉลีย่ ตามระยะทางไม่เกิน 300 บาท/คน 600 คน)
ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหกรรมพฤฒพลัง (ตกแต่งเวที/สถานที่ เครือ่ งเสียง และบูธนิทรรศการ)
ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ทางสือ่ สังคมออนไลน์
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อๆละ 1๕0 บาท จานวน ๕0 คน * 3 วัน)
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (2 มื้อๆ ละ 35 บาท จานวน ๕0 คน * 3 วัน)
ค่าเช่าสถานที่จัดกิจกรรม 50,000 บาท * 3 วัน
ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Workshop 4 กิจกรรม * 3 วัน * 5,000 บาท
ค่าสนับสนุนนิทรรศการ 4 เรือ่ ง * 25,000 บาท
ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา (จานวน ๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท)

ลำดับควำมสำคัญ 36
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจน
813,000 บาท
กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
813,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๒
แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจน

(2.1)
(25 อำเภอ)
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับ
ควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดทำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 36

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
กิจกรรมหลักที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
งบประมาณ 813,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายเจริญ สีวาโย
ตาแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๓-๓๑๑๖๔๗
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
รั ฐ บาลให้ ความสาคัญอย่ างยิ่ งกับ การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และได้ขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการ สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และ
ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยกาหนดเป้าหมายครอบคลุมครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือนยากจนจากข้อมูลสานั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ระบบบริหารจั ดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform
เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่า คนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง โดยใช้ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
ข้อมูลสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้ เ ป้ า TPMAP หรื อ Thai People Map and Analytics Platform เป็ น ระบบ Big Data ของภาครั ฐ ที่ พ บว่ า จั ง หวั ด ที่ มี
คนจนมากที่สุดคือ เชียงใหม่ มี 50,243 คน โดย อ.อมก๋อย มีจานวนคนจนมากที่สุดคือ 4,441 คน ขณะที่จังหวัดที่มี
สัดส่วนคนจนมากที่สุดคือแม่ฮ่องสอน 22,783 คน โดย อ.ปางมะผ้า มีคนจน 3,040 คน
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน
ยากจนจากข้อมูลสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้ เ ป้ า TPMAP หรื อ Thai People Map and Analytics Platform จ านวนทั้ ง สิ้ น 27,087 ครั ว เรื อ น ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้

๒
ความเร่งด่วน :
ครัวเรือนยากจนเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสทางสังคม จึงควรได้รับความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : 25 อาเภอ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน
ยากจนจากข้อมูลสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จานวน 5,417 ครัวเรือน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 60 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
(๔.๒) ผลผลิต :
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน
ยากจนจากข้อมูลสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จานวน 5,417 ครัวเรือน มีรายได้ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) เพิ่มขึ้น
(๔.๓) ผลลัพธ์
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน
ยากจนจากข้อมูลสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จานวน 5,417 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ความเหลื่อมล้าในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงและมีความเป็นธรรม
เชิงลบ : -

๓
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
งบประมาณ : 813,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 อบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตครัวเรือนยากจน ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 813,000 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ :
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

๔
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และ
ครัว เรื อนยากจนจากข้ อมู ล ส านั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ (สศช.) ระบบบริห ารจัดการข้ อ มู ล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
การแก้ไขปัญหาความยากจนต้องเป็นการทางานเชิงบูรณาการและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน
อย่างจริงจัง แต่สถานการณ์ที่พบ คือ แต่ละหน่วยงานไม่มีการทางานอย่างบูรณาการอย่างจริงจัง จึงทาให้กลุ่มเป้าหมาย
ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
กิจกรรมหลักที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
กิจกรรมย่อยที่ ๑.1 : การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

813,000
813,000 อบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 25 อาเภอๆ ละ 40 คน
813,000
813,000

190,000
120,000
70,000
81,255

1. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 120 บาท x 40 คน x 25 อาเภอ)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 40 คน x 25 อาเภอ)
ค่าจ้างเหมาทาเอกสาร (Family Folder) (15 บาท x 5,417 ครัวเรือน)

541,745

วัสดุการเกษตรประกอบการอบรมให้ความรู้
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะกำรดูแลผู้สูงอำยุข อง
นักเรียนเพื่อกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มกำรดูแลผู้สูงอำยุโดย
ชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอำยุในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่
1,118,100 บาท
อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม
432,800 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพื้นที่
นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
755,300 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

๓
แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะกำรดูแลผู้สูงอำยุของนักเรียนเพื่อกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มกำร
ดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอำยุในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่

(3.1)
(3.2)

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับ
ควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดทำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 39

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรม
แพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม งบประมาณ 432,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 755,300 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล
ตาแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-218599 ต่อ 25,26
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็ น ธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒ นาโดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
เพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สู งอายุ ของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่ นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้ สู ง อายุ
โดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่ ” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ความหลากหลายของพื้นที่และการพัฒ นารูปแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในพื้นที่
นาร่อง ได้แก่ พื้นที่อาเภอสันป่าตอง อาเภอแม่ริม และอาเภอเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาบริบท
ปัญหาเชิงพื้นที่ เงื่อนไขของเมืองและชนบท ตลอดจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานสาคัญ ในการกาหนดเป้าหมาย
และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย จากปั ญ หาเชิง พื้ น ที่ แ ละปั ญ หาวาระแห่ ง ชาติว่ าด้ ว ยสั ง คมผู้ สู ง อายุ (Aging Society) ที่ ก าลั ง ขยาย
ผลกระทบวงกว้างต่อการกาหนดบทบาทขององค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนแนวนโยบายแห่งรัฐ อย่างไม่เคยมีมาก่อน
แต่อย่างไรก็ ตาม ประเด็นปัญหาดังกล่าวไม่ได้ปรากฏหรือบรรจุลงในแผนแม่บททางการศึกษาที่จะเป็นรากฐานของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ให้แก่สังคม โดยเฉพาะการไม่ให้น้าหนักเน้นไปที่ประเด็นสากลอย่างเรื่อง
ผู้สูงอายุนั้น ส่งผลให้ความรู้และความเข้าใจของเยาวชนที่ศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาในระบบและนอกระบบ ไม่ตระหนักถึงผล
และความสาคัญที่ตนเองได้เข้าไปเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับปัญหาสังคมผู้สูงอายุในอนาคต อีกทั้งไม่มีพื้นฐานความรู้ในประเด็น
ดังกล่าวเท่าที่ควร ทั้งในทางวิชาการและปฏิบัติ
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(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
สังคมผู้สูงอายุนอกจากจะเป็นข้อท้าทายอย่างใหญ่หลวงของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในสังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสสาคัญ
ในการสร้างและออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดผู้สูงอายุได้
ซึ่งในภาคเอกชนได้มีการดาเนินการล่วงหน้าไปก่อนแล้วในรู ปแบบของบริการสุขภาพ (Health Care) บริการดูแลส่วนตัว
(Personal Assistance) และอื่นๆ ในขณะที่ภาครัฐยังคงเน้นรูปแบบของสังคมสงเคราะห์และการอุดหนุนด้านเบี้ยผู้สูงอายุ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการวิจัยย่อยที่ 1 ผู้เข้าร่วมที่มีสมรรถนะการดูแลผู้ สูงอายุอยู่ในระดับที่ผ่าน
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จะมีลักษณะของทักษะอาชีพ (Job Skill) ในการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านการอบรมด้วยคู่มือหลักสูตร
สมรรถนะ จึงกลายเป็นกลุ่มเครือข่ายที่สามารถทางานในลักษณะของกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่เป็นหน่วย
ทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกและผู้ให้บริการ ในฐานะผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งเน้นการ
คืนกาไรให้แก่สังคมและพันธกิจที่ต้องการแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย ในที่นี้จึงเป็นโอกาสของธุรกิจเพื่อสังคมในผู้สูงอายุ
ที่ตลาดของอุปสงค์กาลังขยายตัวอย่างมหาศาล ในขณะที่อุปทานของธุรกิจดังกล่าวยังมีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี้ ภายใต้
โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามเหลื่ อ มล้ าทางรายได้ แ ละโอกาสในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพอย่ า ง
มีประสิทธิภาพอย่างสังคมไทยนั้น การจัดทากิจการเพื่อสังคมจึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมในข้างต้นสามารถขยายบทบาทและการเติบโตของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการอาศัยเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สามารถสร้างพื้นที่
กลางที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ในที่นี้คณะผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบเว็บไซต์สาหรับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่รวบรวมองค์ความรู้และการบริการอย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและดูแล ในโครงการย่อยที่ 3 การพัฒนา
แพลตฟอร์ม (Community Care) การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ที่ใช้แนวทางการทาธุรกิจเพื่อ
สังคมในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนการเป็นตลาดแรงงานสาหรับงานบริการให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ ในรูปแบบของการสร้างชุมชนของการดูแล
ผู้สูงอายุขึ้นมา ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน
ชุดโครงการนี้จึงเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารธุรกิจ และ
ศาสตร์ด้านการพยาบาล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเกิดสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนและชุมชนของ
ต้นได้ก่อนเป็นเบื้องต้น และจึงขยายผลในทางธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดรายได้ในชุมชนและการสร้างงานให้แก่ผู้ที่สนใจด้านงาน
บริการ ในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมไปพร้อมกับการแสวงหาเครือข่ายภาคีภาคประชาสังคม ให้เกิดเป็น
ชุมชนที่มีพันธกิจในทิศทางร่วมกัน หลังจากนั้นจึงทาการขยายผลของการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ให้อยู่ในพื้นที่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก ให้เกิดชุมชนในโลกออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การให้บริการ
และการจ้างงานภายใต้มาตรฐานการดูแลที่ได้รับการรับรองผ่านการจัดอบรมหลักสูตรสมรรถนะ
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยอาศัยสหประชาชาติ (United Nations)
ได้ใช้เกณฑ์อายุ 60 ปีขึ้นไป ในการนาเสนอข้อมูลผู้สูงอายุ (Older/Elderly person) แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้
เกณฑ์อายุ 65 ปี ขึ้น ไป ในส่ ว นของประเทศไทยได้นิยามผู้ สูงอายุไว้ในพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุพ.ศ. 2546 มาตรา 3
ความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย จากการศึกษาข้อมูลรายงานสถานการณ์ผู้ สูงอายุในโลก
(World population Aging 2020) ขององค์กรสหประชาชาติปรากฏการณ์ พบว่า ประชากรโลกกาลังมีอายุสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปี 2020 ประชากรโลกทั้งหมด 7,795 ล้านคน โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,050 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด และจากการจัดอันดับประเทศที่มีผู้ สูงอายุมากที่สุ ด โดยใช้เกณฑ์ 65 ปีขึ้นไป ของ
Population Reference Bureau (PRB) โดย 50 ประเทศ ประเทศที่มีจานวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป สูงสุดได้แก่ ประเทศจีน
อินเดีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในลาดับที่ 17 ของโลก ซึ่งภาวการณ์เพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ
เกิดจากสาเหตุปัจจัยของอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุของคนเฉลี่ยยืนยาวขึ้น นอกจากนั้นหากพิจารณาในระดับอาเซียน
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ในปี 2020 ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว กล่าวคือมีจานวนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ขึ้นไปโดย
ไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ โดยสัดส่วนประชากรของไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ
12 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด นอกจากพิจารณาในแง่ของสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่ามีภาวะ
สมองเสื่อม และเข้าสู่ภาวะพิการที่สูงขึ้น
จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ ในไทย (Situation of the Thai Elderly 2020) ของมูลนิธิสถาบันวิจั ยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย (สม.ผส.) ได้กล่าวถึง ขนาดและโครงสร้างประชากรไทยในปี 2563 มีประชากรไทยจานวนรวม 66.5
ล้านคน โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด และไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 และคาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า อัตราการเพิ่มของประชากรไทยจะมีอัตราลดลง
จนถึงขั้นติดลบ นั่นหมายความว่า ในปี 2583 จานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จากปัจจุบัน 12 ล้านคน เป็น 20.5
ล้านคน คิดเป็น 31.4% ของประชากรทั้งประเทศ โดยจากข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุได้รายงานสถิติผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า 5 จังหวัดที่มีผู้สูงอายุสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา
เชียงใหม่ ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งเป็น 5 จังหวัดที่มีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม่ที่มิได้มีแค่ประชากรผู้สูงอายุของไทย จากการคาดการณ์ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศปลายทางที่ชาวต่างชาติใช้หลัง
เกษียณ ทาให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองแห่งการพัฒนาระยะยาว จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยปัจจัยอัตราค่าครองชีพที่ถูกกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ ด้วย รวมถึง อัตราค่า
รักษาพยาบาล
รายงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นจานวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อยู่ที่ 333,692 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.75 ของประชากรทั้งหมด (สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 2563: 64-65) แสดงให้เห็นว่า ภายในจังหวัด
เชียงใหม่เมื่อเทียบสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุแล้วมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ในไม่ช้า นอกจากนี้จากการ
ลงพื้นที่สารวจอย่างไม่เ ป็นทางการของคณะผู้จัดทาโครงการ เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว ประสบปัญหาที่บุตรวัยทางานต้องออกจากบ้านไปทางานต่างอาเภอ หรือ
ต่างจังหวัด ส่งผลให้การอาศัยอยู่ในครัวเรือนมักจะอยู่กับสมาชิกในครอบครัวรุ่นที่สาม หรือรุ่นหลานที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน
เขตภูมิลาเนา หลังจากนั้นคณะผู้จัดทาโครงการทาการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการสุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 1-6 ในเขตพื้นที่อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 452 คน พบว่ามีสภาวะอยู่กับผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 65
แต่พบว่าสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเรียนไม่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เข้าใจด้านร่างกาย จิตใจและการใช้
อุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนฉบับปัจจุบันไม่ได้บรรจุหรือนาประเด็นสถานการณ์ผู้ สูงอายุและสมรรถนะ
การดูแลผู้สูงอายุให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมี
อาศัยอยู่ในชุมชน จึงเป็นที่มาของการจั ดทาโครงการวิจัยย่อยที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สู งอายุข อง
นักเรียนในพืน้ ที่นาร่องทั้ง 3 อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความต้องการที่จาเป็นที่จะสามารถนามาใช้พัฒนาหลักสูตร
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ตัวอย่างนักเรียนนาร่องในพื้นที่วิจัย
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนถึงปัญหาในระดับย่อย ได้แก่ ระดับครอบครัวซึ่งไม่ส ามารถดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา
ภายใต้ข้อจากัดทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะที่นักเรียนหรือเยาวชนที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุก็ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม บริบทที่สาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนและ
พื้นที่กึ่งชุมชนกึ่งเมือง (Rural and Semi-urban Area) ยังคงมีความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่มีลั กษณะของเครือข่า ยและ
การรวมกลุ่ ม ระหว่ า งครั ว เรื อ นที่ มี บ ทบาทอยู่ ใ นกิ จ กรรมของชุ ม ชนโดยรวม เช่ น ชมรมผู้ สู ง อายุ สมาชิ ก เหมื อ งฝาย
กลุ่มสหกรณ์ฌาปนกิจ สหกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและ
มีเครือข่ายที่มั่นคงอย่างมากในชุมชนภาคเหนือ

๔
จากบริ บ ทเชิ ง สั ง คมดั ง กล่ า ว เป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งกิ จ การเพื่ อ สั ง คม ( Social Enterprise)
ในรูปแบบของการบริการสังคม (Community care) ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงในระดับครอบครัวและระดับชุมชน
ภายใต้เครือข่ายที่เคยดารงอยู่ในชุมชนแต่เดิมอยู่แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการที่เหมาะสม ได้แก่ เยาวชนในชุมชนที่มีความใกล้ชิด
ในการอยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ ผ่านการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ให้เกิดเป็นสังคมเอื้ ออาทร มีการต่อยอด
นวัตกรรม สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและคืนกาไรสู่สังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่กาลังทวีความเข้มข้นขึ้น
ในอนาคต
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นในการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ
การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
ในพื้นที่นาร่อง อาเภอสันป่าตอง อาเภอแม่ริม และอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.1.2 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของนักเรียน ในการต่อยอด
ความรู้ความเข้าใจสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
2.1.3 เพื่อทดลองใช้รู ป แบบการพัฒ นาในการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการต่อยอด
สู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
2.1.4 เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
เพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : 25 อาเภอ ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่

สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, ผู้สูงอายุ, สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา, โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่นาร่อง ได้แก่
พื้นที่อาเภอสันป่าตอง อาเภอแม่ริม และอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และ
ภาคธุรกิจเพื่อสังคม
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
4.1.1 ได้ฐานข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการ
ต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
4.1.2 ได้นวัตกรรมจากการพัฒนารูปแบบ จานวน 3 นวัตกรรม ได้แก่
- คู่มือหลักสูตรการสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
- คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
- แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่องสร้างชุมชนและธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 1 เว็ปไซด์
4.1.3 ได้รวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนเป็นหนังสือ จานวน 1 เล่ม
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(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 ได้ฐานข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่ อ
การต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
4.2.2 ได้นวัตกรรมจากการพัฒนารูปแบบ จานวน 3 นวัตกรรม ได้แก่
- คู่มือหลักสูตรการสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
- คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
- แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่องสร้างชุมชนและธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 1 เว็ปไซด์
4.2.3 ได้รวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนเป็นหนังสือ จานวน 1 เล่ม
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 นักเรียนเกิดสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและในชุมชน
4.3.2 เกิดการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.3.3 เกิดชุมชนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลในด้านการดูแลผู้สูงอายุ
4.3.4 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น
4.3.5 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่สามารถขับเคลื่อนด้านการศึกษา
ธุรกิจ และสื่อออนไลน์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
ด้านวิชาการ
1) ตารา/หนังสือ และบทความวิชาการ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้
2) พัฒนาฐานข้อมูลข้อมูลเชิงพื้นที่สภาพปัญหาและความต้องการด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
3) ข้ อ มู ล เพื่ อ ต่ อ ยอดการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) เกี่ ย วกั บ สมรรถนะการดู แ ล
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้
4) รูปแบบการพัฒนา (Development Model) สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) นวัตกรรม
หลักสูตรสมรรถนะ (2) รูปแบบการพัฒนาผู้ ประกอบการ (3) แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถเผยแพร่
สู่สาธารณะได้
5) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและบริการวิชาการก่อให้เกิดต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับเยาวชนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในการพัฒนาและการสร้างคุณค่าในตนเอง
ด้านสังคม
1) เกิดความร่วมมือของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
2) เกิดพื้นที่สาธารณะของเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้ดูแล สหวิทยาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล
ความรู้ และแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน
3) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการมีชีวิตที่ผาสุกภายใต้
บริบทสังคมผู้สูงอายุ
4) เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของช่วงวัย (Generations Gap) ของผู้สูงอายุและเยาวชน
ที่ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างรุ่นและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีภารดรภาพ
ด้านนโยบาย
1) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุผ่ านเครือข่ายชุมชนให้ แก่ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖
2) ขยายผลนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ไปสู่ข้อเสนอด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
สมรรถนะในสถานศึกษาของรัฐ
ด้านเศรษฐกิจ
1) เกิดธุรกิจบนฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเครือ ข่ายผู้
ให้บริการ
2) เกิดการพัฒนากิจการเพื่อสังคม ที่มีกระบวนการแสวงหารายได้ ในขณะเดียวกันก็ สามารถคืนกาไรให้กับ
สังคมและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในสังคม
3) เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ที่เข้าร่วมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุบนระบบแพลตฟอร์ม
4) แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการบริการของผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถ
ได้รับบริการและคาปรึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพได้
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม
งบประมาณ : 432,800 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 อบรมให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ ข อง

นักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : 755,300 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รสมรรถนะการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ข องนั ก เรี ย นในพื้ น ที่ น าร่ อ ง
จังหวัดเชียงใหม่
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,188,100 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ดาเนินการเสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหา ในรูปแบบแผนการดาเนินงานที่ สมบูรณ์และได้รับการยอมรับ
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
เพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อ
ผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและการฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1,188,100

432,800
432,800

321,600
129,600 ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารในพื้นที่นาร่อง อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.สันป่าตอง
รวม 3 อาเภอละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง (6 คน 18 ชั่วโมงๆ 1,200 บาท)
192,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (8 คน x 1,200 บาท x 20 ชั่วโมง)
16,200
3,000
9,000
4,200
75,000
15,000
60,000

20,000
12,000
8,000

ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารและทารูปเล่ม 20 ชุด x 30 บาท x 5 ครั้ง)
ค่าอาหารกลางวัน (5 มื้อๆละ 150 บาท x 12 คน)
ค่าหาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 มื้อๆ 35 บาท จานวน 12 คน)
ค่าจ้างเหมายานพาหนะลงพื้นที่จานวน 1 คันๆละ 2,500 บาท x 6 วัน
ค่าจ้างเหมาจัดทาหนังสือ บทความและรายงานถอดบทเรียน
- ค่าจ้างเหมาออกแบบ ตรวจและจัดรูปเล่ม หนังสือและรายงานถอดบทเรียน 8,000 บาท
- ค่าจัดทารายงานถอดบทเรียน (100 เล่ม x 120 บาท = 12,000 บาท)
- ค่าจัดพิมพ์หนังสือ (500 เล่ม x เล่มละ 80 บาท = 40,000 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพื้นที่
นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและการฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
755,300

คาชี้แจง

755,300

321,600
129,600 ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารในพื้นที่นาร่อง อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.สันป่าตอง
อาเภอละ 2 คน จานวน 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง (6 คน 18 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท)
192,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (8 คน x 1,200 บาท x 20 ชั่วโมง)
239,700
15,300 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารและจัดทารูปเล่มเอกสารการประชุม)
- การประชุมหัวหน้าโครงการและทีมงาน (15 ชุด x 35 บาท x 12 ครั้ง = 6,300 บาท)
- การประชุมนาเสนอความก้าวหน้าและข้อมูล (30 ชุด x 60 บาท x 5 ครั้ง = 9,000 บาท)
153,000 ค่าอาหารกลางวัน (6 มื้อๆ 150 บาท จานวน 170 คน)
71,400 ค่าหาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 มื้อๆ 35 บาท จานวน 170 คน)
173,000
30,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาคู่มือ
- ค่าจ้างเหมาออกแบบ ตรวจและจัดรูปเล่ม คู่มือ 5,000 บาท
- ค่าจัดพิมพ์หนังสือ 250 เล่ม x เล่มละ 100 บาท = 25,000 บาท
143,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาบทเรียนเผยแพร่ออนไลน์
- ค่าออกแบบ online platform 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบและการเผยแพร่แบบเรียน 110,000 บาท
- ค่าเขียน content online และประชาสัมพันธ์ 13,000 บาท
21,000
12,000
9,000

ลำดับควำมสำคัญ 40
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่
4,338,000 บาท
การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2566
4,338,000 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

๔
แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่

(4.1)
(25 อำเภอ)
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับ
ควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดทำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 40

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566
งบประมาณ 4,338,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล
ตาแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-218599 ต่อ 25,26
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็ น ธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒ นาโดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบของประเทศและ มักสร้าง
ต้นทุนในการปรับตัว ¬ของครูและสถานศึกษาค่อนข้างสูง แต่อาจไม่ได้นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา
รวมทั้งอาจมีผลกระทบเชิงลบที่ไม่ได้ตั้งใจต่อสถานศึกษาและครูทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีองค์กรต่าง ๆ ได้พยายามยกระดับ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ในห้องเรียนโดยตรง แต่นวัตกรรมเหล่านั้นไม่ได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาโดยทั่วไป ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยเงื่อนไข
ด้านนโยบาย กฎระเบียบภาครัฐ และการสนับสนุนการพัฒนา ขีดความสามารถของครูในสถานศึกษาทั่วไป
การปฏิรูประดับพื้นที่จึงเป็นคาตอบที่จาเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเพราะเป็นการส่งเสริม จุดแข็งและ
ลดข้อจากัดของการปฏิรูปทั้งระดับประเทศและระดับสถานศึกษา โดยกรรมการปฏิรูประดับเขตพื้นที่ ที่สามารถขยายผล
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในวงกว้าง ผ่านการลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ในขณะเดียวกันแนวทางนี้
มีความเสี่ยงต่ากว่าการปฏิรูประดับประเทศ เพราะจากัดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในพื้นที่กรณีการปฏิรูปไม่ประสบ
ผลสาเร็จ และ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นพื้นที่ปฏิรูปจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ
ได้อย่างคล่องตัวเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษา” ยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนประสบ
ผลสาเร็จแล้วนาไปขยายผลทั้งประเทศ นอกจากนี้การปฏิรูปในระดับพื้นที่ยังเปิดโอกาสให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน องค์กรประชาสังคม และภาคธุรกิจในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาคนและบริบทพื้นที่

๒
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการศึกษา จึงจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่คล่องตัว ให้ครู
ใช้เวลาในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็ มที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูง มีการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาไปยังสถานศึกษาในพื้นที่อื่นได้
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ
ได้ดาเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา มีสถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรม
จานวน 104 แห่ง ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคติ ทักษะ สมรรถนะ
และความรู้ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็ นผู้น าทางวิช าการ สามารถออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning และ
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้มากขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทาโครงการนี้ ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจั งหวั ด
เชียงใหม่ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สร้างคนรุ่นใหม่ของเชียงใหม่ ให้รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่ อันจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรือง
สืบไป
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศกาหนดเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาตาม “พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562” ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความพยายาม
ในการปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพื้นที่เชี ยงใหม่เป็นตัวตั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557 ในรูปแบบของ “ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” โดยการรวมตัวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างมีความ
ตระหนักในปัญหาและพยายามหาทางออกร่วมกันในโจทย์วิกฤตของการศึกษาทั้งระบบใหญ่และระดับพื้ นที่ จุดเริ่มต้นสาคัญ
เป็นการเปิดพื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกสังกัดในเชียงใหม่ เริ่มจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการศึกษาและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชียงใหม่
ได้รับรู้สถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่ เช่น ความขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ ความเหลื่อมล้า
ของโอกาสและคุณภาพการศึกษา สถานการณ์ครูและสถานศึกษา สถานการณ์เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ สถานการณ์
การว่างงานและผลิตภาพแรงงานในพื้นที่ รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์เชียงใหม่ เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์ในระดับประเทศที่ปรากฏผ่านสื่อและเวทีสัมมนาทางวิชาการระดับต่างๆ
ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เด็กเยาวชนและการศึกษาเชียงใหม่ ทาให้ได้ข้อมูลแนวโน้มการศึกษาที่ชัดเจน และ
ได้จุดประกายแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมา จึงเกิดการรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2557 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานความร่วมมือจากภาคส่วน 3 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
กลุ่ มผู้ ผ ลิ ต/พัฒ นาผู้เรี ยน กลุ่ มผู้ ใช้ป ระโยชน์ จากผลผลิตผู้เรียนและกลุ่ มผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงนักวิช าการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งในที่ประชุมให้ความร่วมมือและเห็นชอบร่วมกันจัดตั้ง “ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” โดยมีองค์การบริห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ส านั ก การศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม) เป็ น หน่ ว ยงานที่ ป ระสานงานระหว่ า งเครื อ ข่ า ยและ

๓
การขั บ เคลื่ อ นด าเนิ น งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาเชี ย งใหม่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด ก าเนิ ด ที่ เ ชื่ อ มโยงภาคี ภ ายในและนอกสถานศึ ก ษา
ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (พ.ศ.
2559 - 2562) ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีและทุกภาคส่วนในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้น
ในการปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพื้นที่เชียงใหม่เป็นตัวตั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่ในกลุ่มชนซึ่งมีความ
แตกต่ า งหลายในเชิ ง วิถี ชี วิต และภู มิ ห ลั ง ทางวั ฒ นธรรม และถื อ เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ที่ ส ามารถยื ด หยุ่ น ได้ ซึ่ ง จะเป็ น
กระบวนการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่, 2558)
ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา
นาร่อง ศึกษานิ เทศก์และอนุ กรรมการขับ เคลื่ อนพื้น ที่น วัตกรรมการศึ กษาจั งหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมู ล ใช้
แบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย ใช้ฉันทนา
มติของกลุ่ม สรุปข้อมูลสภาพและปัญหาของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวั ดเชียงใหม่ ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า (1.1) ทิศทางในการขับเคลื่อนของจังหวัด/สพฐ. ไม่ชัดเจน (1.2) คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ไม่มีแนวทาง/แนวปฏิบั ติให้ ส ถานศึ กษาน าร่ อ งเกี่ยวกับการพัฒ นานวัตกรรม (1.3) อัตลั กษณ์/จุดร่ว มของการพั ฒ นา
ในภาพรวมของจังหวัดไม่ชัดเจน (1.4) การประสานงานและการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการไม่ครอบคลุม/ไม่ทั่วถึง (1.5) ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจ พรบ. พื้นที่นวัตกรรมฯ/การพัฒนานวัตกรรม (1.6) ขาดพี่เลี้ยง/หน่วยงานที่จะร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และ (1.7) นโยบายอื่น ๆ มากจนเกินไป ไม่สอดคล้องความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา 2) ด้านบุคลากร พบว่า (2.1)
การบรรจุ / การจ้ างบุ คลากรไม่ตรงกั บ ความต้ องการของสถานศึก ษา (2.2) ความล่ าช้าในการบรรจุครูในสถานศึ ก ษา
ที่ขาดแคลน และ (2.3) ครูมีอัตราการย้ายสูง ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล พบว่า (3.1) ครูมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนมากจนเกินไป ครูไม่สามารถปรับหลักสูตรแกนกลาง
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (3.2) บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ปรับ Mindset ยังมีวิธีการสอนแบบเดิม เน้นเนื้อหา
มากกว่ากระบวนการ การวัดและประเมินผลบางประเภทไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สถานศึกษา (3.3) การวัดและ
ประเมินผลด้านทักษะ/เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่มีเครื่องมือวัดที่ชัดเจน (3.4) ขาดการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนรายบุคคล (3.5) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยเป็นหลัก ทาให้ผู้เรียนขาดการคิดวิเคราะห์ และ (3.6) ขาดการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า (4.1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูยังขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพแนวใหม่ (4.2) การประกันคุณภาพที่ขาดระบบ (4.3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ (4.4) การนิเทศ/ประเมิน ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการ และ (4.5) สถานศึกษา
ขาดการกาหนดกรอบ/มาตรฐานในการประกันคุณภาพของตนเอง 5) ด้านผู้ปกครองและนักเรียน พบว่า (5.1) ผู้ปกครอง
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการสอน และยึดติดกับ “ความรู้” มากจนเกินไป (5.2) นักเรียนขาดความพร้อมด้านภาษา
เศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐาน (5.3) นักเรียนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง ทาให้เกิดปัญหาการลาออก กลางคัน ส่งผลให้การพัฒนา
ความรู้ไม่ต่อเนื่อง และ (5.4) ผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (สรุปรายงานการติดตามของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2562)
อย่างไรก็ตามพบว่าข้อค้นพบสาคัญและเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ที่สอดคล้ องกับบริบทเชิงพื้นที่ จึงได้นาเสนอ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary
Community Based Learning)” โดยใช้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตของผู้เรียนเป็นฐานผ่าน
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ได้แก่ หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum : CBC ) การบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Technology
using for learning) และการวัดและประเมินผลอิงสมรรถนะ (Competency - Based Assessment: CBA) ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะเป็นการมุ่งเน้นจัดการศึกษาในบริบทของเชียงใหม่เพื่อตอบสนองต่อวิถีการดาเนินชีวิตของคนเชียงใหม่ได้อย่าง
แท้จริง และนับเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาโดยแท้จริง ตลอดจนสอดคล้องกับ สมรรถนะของ “ละอ่อน เจียงใหม่”

๔
ที่กาหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะคือ 1) การคิดขั้นสูง (Critical thinking) และนักเรียนรู้ (Learner person) 2) การ
พึ่งพาตนเอง (Self-reliant) และการจัดการตนเอง (Self-management) 3) การสื่อสาร (Communication) 4) การเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และการทางานเป็นทีม (Collaboration) 5) การใช้เทคโนโลยี (Technology skills) และ
6) การเป็นพลเมือง (Active citizen)
นวัตกรรมการการศึกษาเชิงพื้นที่จึงเป็นกลไกเพื่อตรวจสอบความเป็นอัตลักษณ์ในบริบทท้องถิ่นของนักเรียนซึ่งมี
ความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน (Avery & Hains, 2017) การตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับ
ผลลัพธ์เชิงบวกจากการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เป็นฐานนั้ นประกอบไปด้วยผลลัพธ์ทางด้านวิชาการ (Lieberman & Hoody,
1998) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความผูกพันในชุมชน (Avery & Hains, 2017) คุณค่าด้านสังคมและอารมณ์ (Goralnik &
Nelson, 2017) และมี ส มรรถนะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในด้ า นทั ก ษะการคิ ด และการเรี ย นรู้ (Miller & Twum, 2017) การศึ ก ษา
เชิงพื้นที่เป็นฐานจึงเป็นนวัตกรรมที่จะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียน (Endreny, 2010) จากการศึกษายัง
พบว่าการรับรู้ถึงบริบทท้องถิ่นของนักเรียน สามารถทาให้การศึกษาของรัฐมีส่วนในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีดีระหว่าง
นักเรียน โรงเรียนและชุมชน (Gallay et al., 2016) ซึ่งข้อมูลที่สาคัญจะมุ่งความสนใจไปที่การสารวจค้นหาเงื่อนไขต่างๆ
ที่ทาหน้าที่ทั้งการสร้างข้อจากัดและเสริมสร้างศักยภาพของรูปแบบการศึกษาเชิงพื้นที่เป็นฐาน (Avery & Hains, 2017;
Howley et al., 2011; Miller และ Twum, 2017; Powers, 2004; Yamauchi และ Purcell, 2009)
ด้วยบริบทเชิงพื้นที่ข้างต้นประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education
Sandbox) ของคณะกรรมการอิส ระเพื่ อการปฏิรู ปการศึก ษาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่ งเสริมการศึกษาให้ มีคุ ณ ภาพ
สอดคล้ องกับ อัตลั ก ษณ์ ข องชุ มชนที่มีห ลากหลาย และจากข้อมูล สภาพการจั ด การศึก ษา สภาพปัญหาของการปฏิ รู ป
การศึกษาเชิงพื้น ที่และการขับเคลื่ อนพื้น ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
จึงตระหนักและให้ความสนใจในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning
Vision)
2.1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีห้องปฏิบัติการให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่
2.1.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม
2.1.4 เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นากลไกในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จานวน 104 แห่ง

๕
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
3.1.1 นักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรม จานวน 104 โรงเรียน รวมนักเรียน 10,400 คน
3.1.2 ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนา 1,000 คน
3.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนในโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับความรู้ จานวน 3,466 ครอบครัว
3.1.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตั วชี้วัด ร้ อยละของผู้ เรีย นทุกช่ว งวัย เข้าการบริการทางการศึกษาและมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 ต่อปี
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ตามแนวทางของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 นักเรียนของสถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีคุณภาพ คุณลักษณะ และทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
4.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
4.2.4 เกิดกลไกการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชน ภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.3.2 เกิดกลไกการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจั ดการที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
4.4.1 ได้ส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning
Vision)
4.4.2 สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่
4.4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม
4.4.4 พัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่ว มกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้
เชิงลบ : -

๖
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566
งบประมาณ : 4,338,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การพั ฒ นาสถานที่ ข องสถานศึ ก ษา
น าร่ อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรม ให้ เ ป็ น พื้ น ที่

การเรี ย นรู้ ( Learning Space) ให้
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการเรี ย นรู้
(Learning Vision)

2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาน า
ร่ อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมฯ จ านวน 104
แห่ง มีห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม

ในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning อันจะทาให้เกิดผลลัพธ์ทาง
การศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่

3 การจัดเวทีรวมพลังสร้างการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 4,338,000 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี

๗
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ดาเนินการเผยแพร่สื่อวิทยุ เพื่อให้เกิดกรรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมย่อยที่ ๑.1 : การพัฒนาสถานที่ของสถานศึกษานาร่องพื้นที่
นวัตกรรม ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Vision)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ ๑.2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาร่องพื้นที่
นวัตกรรมฯ จานวน 104 แห่ง มีห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อันจะทาให้เกิดผลลัพธ์ทาง
การศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุการศึกษา

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

4,338,000
4,338,000
1,872,000

1,872,000

1,872,000 จ้างเหมาพัฒนาการศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรม ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ (Learning Vision)ภายในโรงเรียน (104 โรงเรียน ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน)
2,080,000 ให้มีห้องปฏิบัตกิ ารให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อันจะทาให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE)
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 104 แห่ง

2,080,000
2,080,000
2,080,000 ค่าวัสดุในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Space) ภายในโรงเรียน (104 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ ๑.3 : การจัดเวทีรวมพลังสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
จังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
386,000

คาชี้แจง

386,000

5,400
1,200 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท)
4,200 ค่าตอบแทนวิทยากร เสวนา (1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 7 คน)
10,000
360,000
90,000
10,000
20,000
50,000
80,000
100,000
10,000
10,600
6,000
4,600

ค่าเช่าที่พักวิทยากร / คณะทางาน (10 ห้องๆละ 1000 บาท) เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการของโรงเรียน (จานวน 15 แห่งๆละ 6,000 บาท)
ค่าจ้างเหมา การถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Live)
ค่าจ้างเหมาสถานที่ (ตกแต่งเวที/สถานที่ เครื่องเสียง)
ค่าอาหารกลางวัน ทีมงาน วิทยากร ผู้ทรงฯ (1 มื้อๆละ 2๕0 บาท จานวน 200 คน)
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (1 มื้อๆละ 100 บาท จานวน 800 คน )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ ละ 50 บาท จานวน 1000 คน )
ค่าจัดทาเอการประกอบการจัดกิจกรรม (250 ฉบับๆละ 40 บาท)
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รับ - ส่ง วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คณะทางาน (เขตพื้นที่การศึกษาฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับควำมสำคัญ 17
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่ ง เสริ ม สุ ขภำพจิต ป้ อ งกั น ปั ญ หำกำรฆ่ ำ ตัว ตำย จั ง หวั ด
เชียงใหม่
2,340,500 บาท
การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย
1,371,700 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง
188,800 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
780,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

๕
แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย จังหวัดเชียงใหม่

(5.1) , (5.2) , (5.3)
(25 อำเภอ)
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับ
ควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดทำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนาการคัดกรองและทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
งบประมาณ 1,371,700 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง
งบประมาณ 188,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
งบประมาณ 780,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายจตุชัย มณีรัตน์
ตาแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-211048 ต่อ 113
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญระดับโลกและมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงขึ้น จากรายงานอุบัติการณ์
การฆ่าตัวตายของประชากรโลกในปัจจุบันขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในระยะ 45 ปีผ่านมามีการฆ่าตัวตาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จึงมีการคาดการณ์ว่าปี 2563 ทั่วโลกจะมีผู้ ฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.53 ล้านคน และมีผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายอีกประมาณ 10 - 20 เท่าของผู้ฆ่าตัวตาย นั่นคือจะมีผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ 1 คนทุก 20 วินาทีและมีผู้พยายาม
ฆ่าตัวตาย 1 คนทุก 1 - 2 วินาที (มาโนช หล่อตระกูล, 2553) ในประเทศไทยการฆ่าตัวตายอยู่ในอันดับที่ 58 ของโลก
โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ยที่ 7.8 ต่อประชากรแสนคน (Lancet,2011) จากข้อมูลรายงานอัตราการฆ่าตัวตายของ
ประเทศไทยในช่วงปี 2558 - 2563 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จเท่ากับ 6.47,6.40,6.32,6.64 และ 7.37 ต่อแสน
ประชากรตามลาดับ (กรมสุขภาพจิต ,2563) จากการดาเนิ นงานที่ผ่านมา เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด
ในประเทศไทยติดต่อกันมาตลอดและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
ในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร จากรายงานข้อมูลปัญหาการฆ่าตัวตายสาเร็จในเขตสุขภา พที่ 1 พบว่าในปี
2559 - 2563 มีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จเท่ากับ 12.67,11.35,10.93 ,10.81 และ 11.8 ต่อแสนประชากร
ซึ่งสูงมากถือได้ว่าเป็นปัญหาสาคัญของเขตสุขภาพที่ 1 ที่จะต้องดาเนินงานอย่างจริงจัง และจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการ
ฆ่าตัวตายสาเร็จสูงติด 1 ใน 10 ของประเทศ ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จจากฐานระบบข้อมูลการ
เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย รง 506 S version 10 กรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ 2563 พบว่า ด้านความสัมพันธ์ ปัญหาที่พบมาก
ที่สุดคือ ปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด ร้อยละ 44.38 รองลงมาคือ ปัญหาความน้ อยใจ ถูกดุด่า คิดเป็นร้อยละ 26.58 และ
ปัญหาความรัก ความหึงหวง ร้อยละ 16.71 ด้านโรคเรื้อรัง พบว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย คิดเป็นร้อยละ 46.96
มีการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช คิดเป็น ร้อยละ 24.74 และ ร้อยละ 26.26 มีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ทั้งยัง
มีปจั จัยกระตุ้นได้แก่ การทะเลาะกับคนใกล้ชิด ร้อยละ 49.21 น้อยใจถูกตาหนิ ร้อยละ 11.45 ความรักหวง ร้อยละ 3.52
ด้านการใช้สารเสพติดและการใช้สุรา ร้อยละ 22.22 และด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.76

๒
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตายเป็ น โครงการที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายให้เข้าถึงบริการ และมีกา รติดตามดูแล
ต่อเนื่องจนถึงชุมชน โดยการบูรณาการงานกับงานควบคุมป้อ งกันโรคไม่ติดต่อ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ร่ วมกันอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้
ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้รับการบาบัดรักษา ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งทางใจ ให้พร้อมที่จะสามารถ
เผชิญและอยู่กับปัญหาของตัวเองได้ โดยไม่ฆ่าตัวตาย อันจะนาไปสู่การมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไปอย่างยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อลดการฆ่าตัวตายสาเร็จในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
2.1.2 เพื่อให้ บุ คลากรสาธารณสุข อสม. แกนนาชุมชนที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหา/คัดกรองกลุ่ มเสี่ ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายและส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป
2.1.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางใจในผู้ ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งต่ อ การฆ่ า ตั ว ตาย มี ภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า นจิ ต ใจเมื่ อ
เผชิญปัญหาวิกฤติในชีวิต
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : อาเภอทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
3.1.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. แกนนาชุมชน, พระสงฆ์, ประชาชนทั่วไปทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
3.1.2 ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จในปีที่ผ่านมา
มีชุมชนต้นแบบ ป้องกันการฆ่าตัวตาย
ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ

ค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 80
ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
เพิ่มมากขึ้น ปีละ 5 ตาบล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

๓
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 ผู้พยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 80 ไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
4.2.2 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
4.2.3 มีชุมชนต้นแบบป้องกันการฆ่าตัวตาย เพิ่มมากขึ้น ปีละ 5 ตาบล
4.2.4 ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 แกนนาชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ
4.3.2 การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต อาเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่
4.3.3 กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค (เรื้อรังทางกาย ปัญหาสุรายาเสพติด จิตเวช) ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้าและ
ติดตามเฝ้าระวังในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4.3.4 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการและรับการรักษาต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3.5 ประชาชนในเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีการฆ่าตัวตาย
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
4.4.1 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ลดอัตราดารฆ่าตัวตาย
4.4.2 มีชุมชนต้นแบบ ป้องกันการฆ่าตัวตาย เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่ อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกั นปั ญหา
การฆ่าตัวตาย
งบประมาณ : 1,371,700 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ประชุมเชิงปฏิบั ติการการพัฒ นาการ
คั ด กรอง ทั ก ษะการสื่ อ สารทางบวก
และให้ ก ารปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ในผู้ ที่
มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย


2 กิจกรรมผลิตคัมภีร์เทศน์ในการสื่อสาร
เตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย


3 การประกวดชุมชนตัวอย่างป้องกันการ
ฆ่าตัวตายระดับจังหวัดเชียงใหม่


4 การรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

๔
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง
งบประมาณ : 188,800 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ยภาพชุ ม ชนต้ น แบบ ป้ อ งกั น การ
ฆ่าตัวตาย


2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
แกนนาชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
งบประมาณ : 780,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 การพัฒนาเครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต

อาเภอป้ องกัน การฆ่าตัวตาย ติดตาม
ดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง


2 ประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ/

คณะทางานเครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต
อาเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย
ที่

กิจกรรมย่อย

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 2,340,500 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี

๕
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
11.1 แกนนาชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ
11.2 การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต อาเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่
11.3 กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค (เรื้อรังทางกาย ปัญหาสุรายาเสพติ ด จิตเวช) ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้าและติดตาม
เฝ้าระวังในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
11.4 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการและรับการรักษาต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
11.5 ประชาชนในเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีการฆ่าตัวตาย
11.6 สรุปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายทุกสิ้นปี
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการคัดกรองและทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริม
สุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
กิจกรรมย่อยที่ ๑.1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคัดกรอง ทักษะการสื่อสาร
ทางบวกและให้การปรึกษาเบื้องต้นในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

2,340,500
1,371,700
290,000
290,000
90,000
90,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 ชั่วโมง 600 บาท รวม 6 ชั่วโมง จานวน 25 อาเภอ)
200,000
200,000
125,000 1. ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 50 คน จานวน 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท จานวน 25 อาเภอ)
75,000 2. ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (จานวน 50 คน จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30บาท จานวน 25 อาเภอ)

กิจกรรมย่อยที่ ๑.2 : ผลิตคัมภีร์เทศน์ในการสื่อสารเตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย

266,700 จัดผลิตสือ่ เตือนภัยและการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยแจกประชาสัมพันธ์ให้กับ วัดในจังหวัดเชียงใหม่จานวน 2,201
แห่ง และสานักสงฆ์ จานวน 224 แห่ง รวมเป็น 2,425 แห่ง

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

266,700
266,700
266,700 ค่าจ้างเหมาผลิตคัมภร์ในการสือ่ สารเตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย (จานวน 2,425 ชุดๆละ 110 บาท)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ ๑.3 : การประกวดชุมชนตัวอย่างป้องกันการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด
เชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ ๑.4 : การรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ ป้องกัน
การฆ่าตัวตาย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
390,000

คาชี้แจง

390,000

240,000 ค่าอาหารผูเ้ ข้ากลุม่ เป้าหมาย (จานวน 250 คน ๆ ละ 240 บาท จานวน 4 มื้อ)
150,000 ค่าจ้างเหมารถตู้ (จานวน 25 คันๆละ 1,500 บาท จานวน 4 วัน)
425,000
425,000

425,000
350,000 ค่าจ้างเหมาออกแบบสือ่ และจัดพิมพ์สอื่ การรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (จานวน 25 ชุดๆละ 14,000 บาท)
75,000 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (จานวน 50 คน จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท จานวน 25 วัน)
188,800
46,400 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ ป้องกันการฆ่าตัวตาย 1 วัน จานวน 4 ครัง้
46,400
14,400
14,400 ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 4 วัน)
32,000
32,000
20,000 ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 50 คน จานวน 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท จานวน 4 วัน)
12,000 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (จานวน 50 คน จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30บาท จานวน 4 วัน)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพจิต
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : การพัฒนาเครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต อาเภอป้องกันการฆ่าตัว
ตาย ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
142,400 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 1 วัน จานวน 4 รุน่
142,400
14,400
14,400
128,000
128,000
80,000
48,000
780,000
490,000

ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 4 รุน่ )

ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 200 คน จานวน 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท จานวน 4 รุน่ )
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (จานวน 200 คน จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30บาท จานวน 4 รุน่ )
อบรมให้ความรูเ้ ครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต 25 อาเภอๆ ละ 1 วัน

490,000
90,000
90,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 25 ครัง้ )
400,000
400,000
250,000 ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 100 คน จานวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จานวน 25 ครัง้ )
150,000 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (จานวน 100 คน จานวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จานวน 25 ครัง้ )

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : ประชุมคณะกรรมการอานวยการ/คณะทางานเครือข่ายแกนนา
สุขภาพจิต อาเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย

290,000 จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการ/คณะทางาน 25 อาเภอๆ ละ 1 วัน

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

290,000
90,000
90,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 25 ครัง้ )

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
200,000
200,000
125,000 ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 50 คน จานวน 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท จานวน 25 ครัง้ )
75,000 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ (จานวน 50 คน จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท จานวน 25 ครัง้ )
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
เชียงใหม่
18,412,600 บาท
การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการดาเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จัดหวัดเชียงใหม่
763,000 บาท
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
6,907,600 บาท
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
1,370,600 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ
พระราชดาริ
3,880,700 บาท
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าและการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา
2,654,200 บาท
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
การขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ห น่ ว ยงานทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1,336,500 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

-2–
หัวข้อ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
แสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
เชียงใหม่
1,500,000 บาท
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๖
แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
(2.1) , (2.3)
(3.4) , (3.5)
(2.8) , (3.3)

(2.2)

(2.5) , (5.1) , (5.2)

(3.2)
(3.6)
(3.1)
(1) , (2.4) , (2.6) , (2.7) , (6.1) ,
(6.2) , (6.3) , (6.4) , (7)
(4.1)

(4.2) , (4.3)
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขกำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมลำดับ
ควำมสำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขลำดับควำมสำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดทำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 : การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 763,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 6,907,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่
งบประมาณ 1,370,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดาริ
งบประมาณ 3,880,700 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 : การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าและการจัดทาแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรวิชญา
งบประมาณ 2,654,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 6 : การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,336,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 7 : แสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และพระราชปณิธาน
หน่วยดาเนินการ : 1. สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
5. ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
6. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
8. สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
9. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
ตาแหน่ง : หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112703

๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ด้ ว ยความที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนีพั น ปี ห ลวง พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใย ในทุกข์สุขของพสกนิกร
ชาวไทย ทาให้พวกเราชาวไทยได้เห็นการเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนและทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย แม้จะห่างไกล
ทุรกันดารสักเพียงไหน ก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก จนเกิดเป็นศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทย เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความกินดีอยู่ดี
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความสาคัญกับประเทศไทย และได้กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่ งของแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง ซึ่งถือเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสาหรับ
แผนอื่นๆ แผนปฏิบัติการกระทรวงและกรม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้มีการสอดประสานกลมกลืนเป็นแผนเดียวกัน
(One Plan) และพัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ประเทศไทยจึงต้องยึดกรอบแนวคิดหลักของการวางแผนที่น้อมนาและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชประสงค์จะ สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและแนวพระดาริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนีพั น ปี ห ลวง พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห ลวง พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ได้เมตตา
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งข้อมูลจากสานักงาน กปร. เมื่อปีพุทธศักราช 2563
ได้ทาการสารวจและรวบรวมจานวนโครงการไว้ได้มากกว่า 630 โครงการ ซึ่งยังไม่รวมถึงโครงการที่มีลักษณะการน้อมนา
หลั ก การของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ไ ปขยายผลในพื้ น ที่ อื่ น ๆ อี ก จ านวนมากเช่ น กั น ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น
พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างหาที่สุดมิได้
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ นพื้ น ที่ จึ ง ได้ ส ร้ า งกลไก
คณะกรรมการประสานงานการขั บ เคลื่ อนและขยายผลโครงการอั นเนื่ อ งมาจากพระราชดาริ ทั้งในระดับจัง หวั ด และ
ระดั บ อ าเภอ และได้ ก าหนดให้ มี โ ครงการการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ นพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการ
ดาเนินโครงการของทุกภาคส่วนมีการแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ มี
แนวทางการดาเนินชีวิต มีการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเน้นการรักษา
และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

๓
ความเร่งด่วน
ปัจจุบันประเทศไทยขับเคลื่อนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580) ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลายภาคส่วนได้
ยึดแนวทางการพัฒนาดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบดาเนินงานที่จะมุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน อีกทั้ง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง ทาให้ ประชาชน
ชาวจังหวัดเชียงใหม่บางส่วน มีข้อจากัดในการดาเนินชีวิต เกิดภาวะว่างงาน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีนโยบายให้ประชาชน
ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีอาชีพที่มั่นคง สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศน์ที่ดี มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม “คนอยู่กับป่า”สร้างความสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกพื้นในที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจาเป็น
เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการทางานร่วมกันอย่างจริงจัง และนับว่าโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปส่งเสริม
และสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อสนองพระราชดาริ ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานการโครงการพระราชดาริฯ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.1.2 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลลงไปสู่พื้นที่ได้
2.1.3 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการน้อมนาแนวทางของศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่
2.1.4 เพื่อสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของระบบฐานข้อมูล โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ (Data Base)
ให้มีประสิทธิภาพ
2.1.5 ประชาชนในพื้นที่และที่เกี่ยวข้องได้มีการน้อมนาหลักการของศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดาริฯ
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อตนเองและสังคม
2.1.6 เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด บุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆ เพื่อสนองพระราชดาริ
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

๔
(๔.๒) ผลผลิต :
4.2.1 เกิดนโยบาย แนวทาง แผนงาน/โครงการ และการติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2.2 เกิดการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2.3 เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจนเกิดความเข้าใจในหลักการของศาสตร์พระราชา และน้อมนาประยุกต์ใช้
กับการดารงชีวิตและเกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรปลอดภัยบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีการขยายผลในพื้นที่อย่างเหมาะสม
4.2.4 มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องมีจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนมีการสารวจและจัดเก็บข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป
4.2.5 เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เกิดการรับรู้ ตระหนัก และน้อมนาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
4.2.6 ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพึ่งพาตนเองได้
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
4.3.1 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
4.3.2 มีการน้อมนาศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในทุกระดับ และดารงชีพตามแนวทางพระราชดาริ บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3.3 มีการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พร้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.3.4 ร้อยละของผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดตามเป้าหมาย
4.3.5 ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กลุ่ มเป้ าหมายและผู้ มีส่ ว นได้เสี ย มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการน้อมนาศาสตร์พระราชา
ซึ่งพระราชทานไว้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การดารงชีวิต การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนาสภาพป่าต้นน้าลาธาร ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปขยายผล
ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลอดจนมีความจงรัก ภักดี และการธารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : 763,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 การประชุ ม วางแผน บริ ห ารจั ด การ
และตรวจติดตามการดาเนินโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ นพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่

๕
(5.2) กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : 6,907,600 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร

อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ นพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่



2 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้น
มณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ




3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน




4 ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ร ม
เชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และ
ลงพื้ น ที่ ส ารวจทรั พ ยากร ร่ ว มกั บ
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่


5 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน




6 การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่


7 จั ด นิ ท รรศการในงานการประชุ ม

วิ ช าการและนิ ท รรศการโครงการ
อนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ




8 พัฒ นารู ป แบบเส้ น ทางท่องเที่ย วฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตาบลกื้ดช้าง
ภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

๖
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่
งบประมาณ : 1,370,600 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่โครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ฯ ตาบล
บ้ านสหกรณ์ อาเภอแม่ อ อน จั งหวั ด
เชียงใหม่




2 ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ย วเชิงนิ เวศ ตามหลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ สร้ า งความ
มั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดาริ
ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย




3 ส่งเสริมและเรียนรู้การปลูกไม้ผล และ
การท าปุ๋ ย น้ าชี ว ภาพเพื่ อ การพั ฒ นา
หมู่ บ้ า นอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในพื้ น ที่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ อาเภอแม่แตง


4 ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้

(ธนาคารสุ กร) ตามแนวพระราชดาริ
(หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้าน
ห้วยลึก)




5 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจาก
ต้น กาแฟชาวไทยภูเขาบ้ านสามหมื่ น
ตามแนวพระราชดาริ ตาบลเมืองแหง
อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่




6 9 ; 10 ปฏิ บั ติ บู ช า “สื บ สาน รั ก ษา
ต่ อ ยอด” เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน ในการ
เสริ ม สร้ า งสั ง คมคุ ณ ภาพ ตามแนว
พระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

๗
(5.4) กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดาริ
งบประมาณ : 3,880,700 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 การฝึ ก อบรมพั ฒ นาอาชี พ ภายใน

ศู น ย์ อ านวยการโครงการพั ฒ นาตาม
พระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่



2 การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
อมก๋ อ ยตามพระราชด าริ โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ลอบ
ตามพระราชด าริ และโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สู งอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ บ้านนาเกียน




3 การพัฒ นาระบบการกระจายน้ าและ
ระบบสู บ น้ าด้ ว ยโซล่ า เซลล์ เ พื่ อ ท า
การเกษตรกรรมแบบพอเพียงโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง
สบโขง
(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าและการจัดทาแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรวิชญา
งบประมาณ : 2,654,200 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66



1 การขยายผลการจั ดระบบอนุรั กษ์ดิน
และน้าและการจัดทาแผนปฏิบั ติง าน
แบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา



2 การจัดทาแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรวิชญา และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

๘
(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : 1,336,500 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การวางแผนบู รณาการการขับเคลื่ อน

โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

2 การบู รณาการการขับเคลื่ อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายเยาวชน
เชี ยงใหม่ เดิ นตามรอยเท้ าพ่ อ ขออยู่
อย่างพอเพียง) อบรมฯ


3 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินกิจกรรม
ขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริหน่วยงานการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่

สรุ ป การด าเนิ น กิ จ กรรมขั บ เคลื่ อ น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(5.7) กิจกรรมหลักที่ 7 แสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : 1,500,000 บาท
หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 จัดแสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการ

อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จั ง หวั ด
เชียงใหม่
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 18,412,600 บาท
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความสาคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ จึงได้สร้างกลไกคณะกรรมการ
ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ และ
ได้กาหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒ นาจั งหวัดเชีย งใหม่ ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการดาเนินโครงการของ
ทุกภาคส่ ว นมีการแบบบู ร ณาการร่ ว มกัน เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่ อนและขยายผลโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ
ได้รับ การพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ องและยั่ งยืน (Sustainable Development) เป็นการช่ ว ยเหลื อประชาชนให้ มีแนวทางการ

๙
ดาเนินชีวิต มีการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเน้นการรักษาและฟื้นฟู
ฐานทรั พยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒ นาจั งหวัดเชียงใหม่ ตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการร่วมกับราษฎรในพื้นที่ร่วมกันบารุงดูแลรักษา
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตาม
การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จัดหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

763,000
763,000 สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
763,000
50,000
663,000
150,000
50,000 1) ค่าเบี้ยเลีย้ งในการเดินทางไปราชการของผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ในการบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการ
ดาเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
50,000 2) ค่าที่พักสาหรับผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปราชการของผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ในการบริหารโครงการ/ แผนงาน
และตรวจติดตามการดาเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
50,000 3) ค่าชดเชยพาหนะในการเดินทางไปราชการของผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ในการบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตาม
การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
101,000
35,000 1) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ในการจัดประชุมคณะอานวยการและคณะทางานโครงการ
จานวน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท จานวน 10 ครัง้ (สถานที่ราชการ)
12,000 2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 120 คนๆละ 2 มื้อฯ ละ 50 บาท จานวน 1 ครัง้
2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 120 คนๆละ 2 มื้อฯ ละ 50 บาท จานวน 1 ครัง้
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (สถานที่เอกชน)
24,000 3) ค่าอาหาร สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 120 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 200 บาท
30,000 3) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
412,000
312,000 1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 คน (คนละ 13,000
บาท จานวน 12 เดือน)
100,000 2) ค่าจ้างเหมาจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
50,000
50,000 ค่าวัสดุสานักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริในพืน้ ที่จังหวัด
เชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.1 การย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566

6,907,600

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

500,000

ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง

500,000
100,000 1) ค่าจัดทาระบบฐานข้อมูลสายพันธุพ์ ืชที่ทาการสารวจในพืน้ ที่ปลูกรักษาที่กาหนด
๔๐๐,๐๐๐ 2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ดาเนินการปรับปรุง ศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริอาเภอฝาง
308,500
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
116,000

36,000
36,000 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงต่อวัน ชั่วโมงละ 600 บาท ระยะเวลา 5 วัน
43,500
13,500
6,000 1) ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ของ มทร.ล้านนาและ กศน.อาเภอพร้าวที่เข้าร่วมกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติ
จานวน 5 คนๆละ 240 บาท จานวน 5 วัน
7,500 2) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ของ มทร.ล้านนาและ กศน.อาเภอพร้าวที่เข้าร่วมกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติ
จานวน 3 ห้อง จานวน 5 คืนๆละ 500
30,000 1) ค่าจ้างย้อมสีธรรมชาติเส้นด้ายลูกละ 1,000จานวน 30 ลูก = 30,000
36,500
12,500 1) เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 40/2 จานวน 10 ลูกๆละ 1,250 = 12,500
12,000 2) เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 10/1 จานวน 10 ลูกๆละ 1,200 = 12,000
12,000 3) เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 10/3 จานวน 10 ลูกๆละ 1,200 = 12,000

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.2.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจาก
ต้นมณฑาดอย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2.3.1 ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ปีการศึกษา 2566
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2.3.2 อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการ
ขับเคลื่อนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
192,500

192,500
30,000
90,000
40,000
15,000

1) ค่าจ้างเหมาทอผ้า
2) ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตชุดแฟชั่นจานวน 10 ชุดๆ ละ 9,000
3) ค่าจ้างนางแบบถ่ายแบบชุดแฟชั่น
4) ค่าจ้างเหมาทาป้ายโลหะโครงการฯ ขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
พร้อมเสาเหล็กและเข้าติดตัง้ ในพืน้ ที่ จานวน 1 ป้าย
17,500 5) ค่าจ้างเหมาทา Look Book พิมพ์ 4 สี จานวน 50 เล่ม ๆ ละ 350 บาท
108,500
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
5,100
5,100

5,100
5,100
3,000 1) ค่าอาหารกลางวันคณะทางาน 30 คน ๆ ละ 100 บาท จานวน 1 มื้อ
2,100 2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ คณะทางาน 30 คน ๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
33,700

4,800 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2.3.3 อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการขับเคลื่อนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจาปีการศึกษา
2566 ให้แก่ครูผปู้ ฏิบัติงาน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2.3.4 กิจกรรม กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2566
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566

28,900
17,000 1) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าอบรมและคณะทางาน 170 คนๆละ 100 บาท จานวน 1 มื้อ
11,900 2) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าอบรมและคณะทางาน 170 คนๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
33,700

4,800 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 2 ชม.ชั่วโมงละ 600 บาท
28,900
17,000 1) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าอบรมและคณะทางาน 170 คนๆละ 100 บาท จานวน 1 มื้อ
11,900 2) ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าอบรมและคณะทางาน 170 คนๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
36,000

33,100
28,000
18,000
10,000
5,100
3,000
2,100
2,900
2,900

1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง จานวน 15 คนๆ ละ 240 บาท จานวน 5 วัน
2) ค่าพาหนะ (น้ามันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคลของคณะกรรมการจานวน 15 คน กิโลเมตรละ 4 บาท )

1) ค่าอาหารกลางวันคณะทางาน 30 คน ๆ ละ 100 บาท จานวน 1 มื้อ
2) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคณะทางาน 30 คนๆ ละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
กระดาษ/ปากกา

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และลงพืน้ ที่สารวจทรัพยากร ร่วมกับ
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2.4.1 การปลูกสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชน
ในจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2.4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพืน้ ที่และนอกพืน้ ที่ให้แก่ประชาชน ผูน้ าชุมชนท้องถิน่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เข้าเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ตามโครงการ อพ.สธ.
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
863,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

483,700 อบรมการปลูกสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน

108,000
108,000 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 5 คนๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท ระยะเวลา 3 วัน จานวน 2 ครัง้
331,300
52,900
24,000 1) ค่าเดินทางโดยเครือ่ งบินของวิทยากร ส่วนกลาง จานวน 2 คน* จานวน 2 ครัง้ * 6000 บาท ต่อครัง้ (ไป-กลับ)
2,800
26,100
132,000
60,000
72,000

2) ค่ายานพาหนะ (แท็กซี)่ ของวิทยากร จานวน 2 คน /จานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละ 700 บาท (ไป-กลับ)
3) ค่าที่พัก วิทยากร จานวน 3 ห้อง/ จานวน 3 คืน จานวน 2 ครัง้ / ค่าห้อง 1450 ต่อคืน
1) ค่าจัดทาแบ็คดรอป ป้ายไวนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ สือ่ ประชาสัมพันธ์
2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะรวมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 4 คัน /จานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน /คันละ 3,000 บาท

146,400
129,600 1) ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 คน /จานวน 3 วัน จานวน 2 ครัง้ /วันละ 180 บาท
16,800 2) ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 120 คน จานวน 2 ครัง้ ชุดละ 70 บาท
44,400
44,400 1) ค่าวัสดุสานักงาน
189,650 การปลูกสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 ครัง้ ระยะเวลา 3 วัน

189,650
54,000
54,000 1) ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 5 คน /จานวน 6 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลา 3 วัน จานวน 1 ครัง้ / ชั่วโมงละ 600
บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 2.4.3 ดาเนินการกิจกรรมลงพืน้ ที่สารวจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ในชุมชนภายในจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 2.5 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2.5.1 ประชุมการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสร์โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
135,650
36,000 1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะรวมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 4 คัน /จานวน 1 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน /คันละ 3,000 บาท
26,450
12,000
1,400
13,050
73,200
64,800
8,400
189,650

54,000
54,000
135,650
26,450
12,000
1,400
13,050
36,000
73,200
64,800
8,400
663,800

1) ค่าเดินทางโดยเครือ่ งบิน ของวิทยากรส่วนกลาง จานวน 2 คนๆ ละ 6000 บาท (ไป-กลับ)
2) ค่ายานพาหนะ (แท็กซี)่ ของวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 700 บาท (ไป-กลับ)
3) ค่าที่พัก จานวน 3 ห้อง/ จานวน 3 คืน / ค่าห้อง 1450 ต่อคืน รวม 13,050
4) ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 คน /จานวน 3 วัน จานวน 1 ครัง้ /วันละ 180 บาท
5) ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 120 คน ชุดละ 70 บาท
ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ สร้างและพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่นภายใต้บริบท
และศักยภาพของชุมชนเหล่านั้น บนพืน้ ฐานของการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน จานวน 1 ครัง้
ระยะเวลา 3 วัน

ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 5 คน /จานวน 6 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลา 3 วัน ชั่วโมงละ 600 บาท

1) ค่าเดินทางโดยเครือ่ งบินวิทยากรส่วนกลาง จานวน 2 คนๆละ 6000 บาท ต่อครัง้ (ไป-กลับ)
2) ค่ายานพาหนะ (แท็กซี)่ วิทยากร จานวน 2 คนๆละ 700 บาท (ไป-กลับ)
3) ค่าที่พัก จานวน 3 ห้อง/ จานวน 3 คืน / ค่าห้อง 1450 ต่อคืน
1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะรวมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 4 คัน 3 วัน คันละ 3,000 บาท
1) ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 คน /จานวน 3 วันๆ ละ 180 บาท
2) ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 120 คน ชุดละ 70 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

36,200

2,400
2,400 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จานวน 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมที่ 2.5.2 สมาขิกใหม่รับรู้แนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมที่ 2.5.3 ส่งเสริมพัฒนา ศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
30,800
30,800
13,200 1) ค่าพาหนะผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ (44 คน * 300 บาท)
13,200 2) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ ( 44 คนๆ ละ 300 บาท)
4,400 3) ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ (44 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ)
3,000
3,000
254,600

9,600
9,600
238,000
238,000
102,000
102,000
34,000
7,000
7,000
139,800
139,800

1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จานวน 2 คนๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน

1) ค่าพาหนะผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ (340 คน * 300 บาท)
2) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ ( 340 คนๆ ละ 300 บาท)
3) ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ (340 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ)

18,000 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จานวน 10 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
114,800
49,200 1) ค่าพาหนะผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ (164 คน * 300 บาท)
49,200 2) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ (164 คนๆ ละ 300 บาท)
16,400 3) ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ (164 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ)
7,000

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 2.5.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพืน้ ที่จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
233,200

24,000 8 คนๆ ละ 200 บาท 15 วัน
176,800
176,800
48,000 1) ค่าพาหนะสาหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ เดินทางจากบ้านพักต่างอาเภอ (8 คน * 300 บาท * 20 วัน)
38,400
80,000
2,400
8,000
6,400
1,600

2) ค่าเบี้ยเลีย้ งสาหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ (8 คน * 240 บาท * 20 วัน)
3) ค่าที่พักสาหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ (8 คนๆ ละ 500 บาท 20 วัน)
5) ค่าพาหนะสาหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ (8 คน * 300 บาท)
6) ค่าที่พักสาหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ (8 คนๆ ละ 1,000 บาท)
1) ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่ สาหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ (8 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ 2 วัน)

4,800 6) ค่าอาหารกลางวันสาหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ ( 8 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน)
26,000
11,000 ค่าวัสดุสานักงาน
15,000 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
3,170,000
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
815,000

90,000
90,000
725,000
250,000
175,000
175,000
125,000

จานวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 แห่ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน 1 มื้อ คนละ 100 บาท x 25 แห่ง
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 100 คน คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 25 แห่ง
ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 7๐ บาท x 25 แห่ง
ค่าวัสดุฝึกอบรม จานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 25 แห่ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อพ.สธ. ในสถานศึกษา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

๑.๑.3 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์
2) ค่าวัสดุเกษตร

กิจกรรม่อยที่ 2.6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสารวจข้อมูลพรรณไม้ และจัดทารหัสพิกัดของทรัพยากรเพือ่
เป็นฐานข้อมูลเชิงวิชาการ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงาน

2) ค่าวัสดุสนามและการฝึก
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.4 การจัดทาป้ายข้อมูลพรรรณไม้ ในสถานศึกษา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
1,265,000

90,000
90,000
600,000
250,000
175,000
175,000
575,000
375,000

จานวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 แห่ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน 1 มื้อ คนละ 100 บาท x 25 แห่ง
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 100 คน คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 25 แห่ง
ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 25 แห่ง

ครัง้ ละ 15,000 บาท x 25 แห่ง (ขวดโหลสาหรับดองพรรณไม้ / เอทิลแอลกอฮอร์/ เครือ่ งวัดความเข้มของแสง/
เครือ่ งวัดความเร็วลม/ ไคไนมิเตอร์ (เครือ่ งมือวัดความสูงต้นไม้) ฯลฯ)
200,000 แห่งละ 8,000 บาท x 25 แห่ง (กรรไกรตัดแต่งกิง่ / ถาดเพาะเมล็ด 60 หลุม/ ถุงดา ขนาด 4*8 นิ้ว/ ช้อนปลูก/
เทปวัดไฟเบอร์กลาส 20 เมตร/ ดินปลูก/ ปุ๋ยสูตร 15-15-15/เสียม ขนาดหน้า 3 นิ้ว/ด้ามเหล็ก/ บัวรดน้า ขนาด
10 ลิตร ฯลฯ)
750,000

375,000
375,000 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน ๆ ละ 150 บาท x 25 แห่ง
375,000
250,000 ครัง้ ละ 10,000 บาท x 25 แห่ง ประกอบด้วย กระดาษวาดรูป 100 ปอนด์ ขนาด A4/ กระดาษแข็งสีเทาขาว/
กระดาษ A4/ กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว/ สีไม้COLLEEN / พูกัน/ ปากกา/ ดินสอ/ ยางลบ
ฯลฯ
125,000 แห่งละ 5,000 บาท x 25 แห่ง ประกอบด้วย กระติกใส่น้า พร้อมสายสะพาย/ มีดหวด ด้ามสัน้ / เชือกไนล่อน
ขนาด 3 มม. ยาว 100 เมตร
250,000
250,000
250,000 จัดทาป้ายข้อมูลพรรรณไม้ ในสถานศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท x 25 แห่ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.5 อานวยการ บริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2) ค่าวัสดุสานักงาน
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
กิจการย่อยที่ 2.7 จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ
หน่วยดาเนินงาน : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
90,000
40,000
40,000
50,000
20,000
20,000
10,000
1,127,000

1,127,000
20,000
20,000
1,077,000
50,000
20,000
30,000
1,027,000
730,000

เป็นเงิน 40,000 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ

1) ค่าเบี้ยเลีย้ งในการเดินทางไปราชการ
2) ค่าที่พักสาหรับผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปราชการของผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ จานวน 1 งาน
1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
- ค่าจัดเวทีการแสดง แสง สี เสียง พร้อมระบบไฟฟ้าระบบเสียง/ภาพ 100,000 บาท
- ค่าจัดซุม้ นิทรรศการ ด้านหน้าทางเข้า 50,000 บาท
- ค่าจัดโซนแสดงนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ สาหรับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการ 500,000 บาท
- ค่าอออกแบบและตกแต่งสถานที่โดยรอบบริเวณจัดนิทรรศการ 80,000 บาท

47,000 2) การจัดพิธเี ปิดงาน
- ค่าพิธกี ร 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาแสดงบนเวที 1 ชุดการแสดง 20,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมพิธเี ปิด จานวน 200 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
100,000 3) การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ
- การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย ป้ายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ สังคมออนไลน์ 60,000 บาท
- การจัดทาสูจิบัตรการจัดงานไม่น้อยกว่า 200 ชุด 20,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2.8 พัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวฐานทรัพยากรท้องถิน่ อพ.สธ.-ตาบลกืด้ ช้าง
ภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19
กิจกรรมย่อยที่ 2.8.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Root เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตามฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่ จานวน 2 เส้นทาง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

130,000 4) การดาเนินการจัดงาน
- ค่าจ้างเหมารถบรรทุกใหญ่ 1 งาน 100,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์ตปู้ รับอากาศสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 3 คัน 30,000 บาท
20,000 5) จ้างเหมาการจัดทาเล่มสรุปผลการดาเนินงาน
30,000
30,000 1) ค่าวัสดุสานักงาน
166,800
องค์การบริหารส่วนตายลกึด๊ ช้าง
116,800

30,000 ค่าวิทยากรกระบวนการกลุม่ 5 คน จานวน 10 ชั่วโมงๆ ละ 600บาท
28,800
24,000
4,800
42,000
20,000
10,000
10,000
2,000
12,000
6,000
6,000
4,000

1) ค่าที่พัก จานวน 15 ห้องๆละ 800 บาท จานวน 2 วัน
2) ค่าเบี้ยเลีย้ ง จานวน 30 คนๆละ 80 บาท จานวน 2 วัน
1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม จานวน 3 คันๆ ละ 2,000 บาท จานวน 4 วัน
2) ค่าจ้างออกแบบจัดทา ROOT เส้นทางการท่องเที่ยวตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 2 เส้นทาง
3) ค่าจ้างจัดทาสือ่ นาเสนอ ROOT เส้นทางการท่องเที่ยวตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 2 เส้นทาง
4) ค่าจัดสถานที่การฝึกอบรม
1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คนๆละ 100 บาท จานวน 2 วัน
2) ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่ จานวน 30 คนๆละ 25 บาท จานวน 4 มื้อ จานวน 2 วัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.8.2 จัดทาสื่อถ่ายทอดและเผยแพร่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566
50,000

2,400 ค่าวิทยากรกิจกรรมเผยแพร่ ROOT จานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 600บาท
47,500
40,000 1) ค่าจ้างจัดทานิทรรศการแบบเคลือ่ นที่ได้ นาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
5,000 2) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คนๆละ 100บาท จานวน 1 วัน 5,000บาท
2,500 3) ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่ จานวน 50 คนๆละ 25บาท จานวน 2 มื้อ จานวน 2,500บาท
100

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย:บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถชี ีวิตพอเพียงเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพืน้ ที่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ ตาบลบ้านสหกรณ์ อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 การประชุมสร้างความเข้าใจ กาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ที่นาร่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระดับตาบล จานวน 60 คน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2565
ปี ๒๕๖6

1,370,600
436,000

คาชี้แจง

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่ออน

36,000

5,400
5,400
1,800 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ) จานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600 2. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาคเอกชน) จานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
30,600
30,600
12,000 ค่าพาหนะสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 60 คนๆ ละ 200 บาท
7,200 1. ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 60 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
4,200 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 60 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
4,200 ค่าวัสดุเครื่องเขียน ในการประชุม จานวน 60 คนๆ ละ 70 บาท
3,000 ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ จานวน 60 เล่มๆ ละ 50 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3.1.2 การพัฒนาครัวเรือนนาร่องการบริหารจัดการพืน้ ที่เพือ่ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร “30
ตารางวา สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จานวน 60 ครัวเรือน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
-วัสดุการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 3.1.๓ การพัฒนาจุดเรียนรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้พนื้ ที่ต้นแบบ
ระดับหมู่บ้าน จานวน 2 ศูนย์เรียนรู้
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

งบประมาณ
ปี 2565
ปี ๒๕๖6
300,000

คาชี้แจง

300,000 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/พันธุ์พืชวัสดุสนับสนุนอาชีพหรือสนับสนุนการจัดการจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร
“๓๐ ตารางวา สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ของครัวเรือนต้นแบบ จานวน 60 ครัวเรือน ๆ ละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 300,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร 300000 บาท
1 .เมล็ดพันธุ์ผกั เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นจุดเรียนรู้ จานวน 7,500 บาท
2. ถาดเพาะต้นกล้า จานวน 550 ถาดๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 55000 บาท
3. จอบเล็ก จานวน 60 อันๆ ละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 7200 บาท
4. เสียมเล็ก จานวน 60 อันๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท
5. บัวรดน้าเล็กขนาด 4 ลิตร จานวน 60 อันๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 3600 บาท
6. พลัว่ เล็ก จานวน 60 อันๆ ละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 7200 บาท
7. กระจาดสีเ่ หลีย่ ม จานวน 100 ตะกร้าๆ ละ 14 บาท รวมเป็นเงิน 1400 บาท
8. ส้อมพรวนดิน จานวน 60 อันๆ ละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 4800 บาท
9. ถุงดาขนาด 4*8 จานวน 600 แพ็คๆ ละ 18 บาท รวมเป็นเงิน 10800 บาท
10. ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จานวน 600 ต้นๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 36000 บาท
11.ต้นกล้าผักพื้นเมือง(กิ่งตอน) จานวน 600 ต้นๆ ละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 9000 บาท
13.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 600 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 12000 บาท
14 อโวกาโด (เสียบยอด) จานวน 600 ต้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 60000 บาท
2. เงาะ (ติดตา/กิ่งตอน) จานวน 600 ต้นๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 30000 บาท
3. มะม่วง (เสียบยอด) จานวน 600 ต้นๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 21000 บาท
4. ลองกอง (เสียบยอด) จานวน 600 ต้นๆ ละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 24000 บาท
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 600 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 12000 บาท
100,000

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือ่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดาริ ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย
กิจกรรมย่อยที่ 3.2.1 การอบรมพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 20 คน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2565
ปี ๒๕๖6

คาชี้แจง

100,000 ค่าวัสดุ/พันธุ์พืช สาหรับสนับสนุนเพื่อพัฒนาจุดเรียนรู้ของหมู่บ้านในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร “๓๐ ตาราง
วา สร้างอาชีพ สร้างรายได้” หมู่บ้านๆละ 1 แห่ง สูก่ ารเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่ตน้ แบบ จานวน 2 หมู่บ้าน/ศูนย์
เรียนรู้ ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 100,000 บาท พันธุ์ไม้ผล
1. อโวกาโด (เสียบยอด) จานวน 300 ต้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30000 บาท/หมู่บ้าน
2. เงาะ (ติดตา/กิ่งตอน) จานวน 350 ต้นๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 17500 บาท/หมู่บ้าน
3. มะม่วง (เสียบยอด) จานวน 300 ต้นๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 10500 บาท/หมู่บ้าน
4. ลองกอง (เสียบยอด) จานวน 300 ต้นๆ ละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 12000 บาท/หมู่บ้าน
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน
6.ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จานวน 150 ต้นๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
7.ต้นกล้าผักพื้นเมือง(กิ่งตอน) จานวน 600 ต้นๆ ละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
8.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน
151,200

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสันทราย

73,000 สถานที่ดาเนินการ บ้านโปง หมู่ 6 ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย

19,200
19,200 ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ จานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 คน
9,000
9,000
4,800 1. ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
2,800 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
1,400 3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม 1,400 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 3.2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์และและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
20 คน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
คาชี้แจง
ปี 2565
ปี ๒๕๖6
44,800
44,800 ค่าวัสดุการเกษตร 44,800 บาท
1 เมล็ดพันธุ์ผกั เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นจุดเรียนรู้ จานวน 7,500 บาท
2. ถาดเพาะต้นกล้า จานวน 100 ถาดๆ ละ 100 บาท
3. จอบเล็ก จานวน 20 อันๆ ละ 120 บาท
4. เสียมเล็ก จานวน 20 อันๆ ละ 100 บาท
5. บัวรดน้าเล็กขนาด 4 ลิตร จานวน 20 อันๆ ละ 60 บาท
6. พลัว่ เล็ก จานวน 20 อันๆ ละ 120 บาท
7. กระจาดสีเ่ หลีย่ ม จานวน 50 ตะกร้าๆ ละ 14 บาท
8. ส้อมพรวนดิน จานวน 20 อันๆ ละ 80 บาท
9. ถุงดาขนาด 4*8 จานวน 200 แพ็คๆ ละ 18 บาท
10. ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จานวน 100 ต้นๆ ละ 60 บาท
11.ต้นกล้าผักพื้นเมือง(กิ่งตอน) จานวน 200 ต้นๆ ละ 15 บาท
13.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 200 ต้นๆ ละ 20 บาท
78,200

19,200
19,200 วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ จานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 คน
59,000
9,000
4,800 1. ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
2,800 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
1,400 3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม

- ค่าจ้างเหมาบริการ

50,000 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 25,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 ส่งเสริมและเรียนรู้การปลูกไม้ผล และการทาปุ๋ยน้าชีวภาพเพือ่ การพัฒนาหมู่บ้านอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพืน้ ที่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
อาเภอแม่แตง
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการปลูกไม้ผลและการทาปุ๋ยน้าชีวภาพ อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 บ้าน 90 คน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าสมมนาคุณวิทยากร
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้ผลและการจัดทาปุ๋ยน้าชีวภาพ
กลุ่มเป้าจานวน 3 หมู่บ้านเป้าหมาย (90 คน)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี 2565
ปี ๒๕๖6
164,200

คาชี้แจง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่แตง

25,200

1,800
1,800 ค่าสมมนาคุณวิทยากร (ภาครัฐ) จานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
23,400
23,400
10,800 1. ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 90 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
6,300 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 90 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
6,300 3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม
139,000
139,000

139,000 ค่าวัสดุการเกษตร 139,050 บาท
พันธุ์ไม้ผล
1. อโวกาโด (เสียบยอด) จานวน 180 ต้นๆ ละ 100 บาท
2. เงาะ (ติดตา/กิ่งตอน) จานวน 180 ต้นๆ ละ 50 บาท
3. มะม่วง (เสียบยอด) จานวน 270 ต้นๆ ละ 35 บาท
4. ลองกอง (เสียบยอด) จานวน 270 ต้นๆ ละ 40 บาท
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 450 ต้นๆ ละ 20 บาท
กิจกรรมน้าหมักชีวภาพ
1. ถังพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 200 ลิตร จานวน 90 ถังๆ ละ 700 บาท
2. กากน้าตาล ขนาด 5 ลิตร จานวน 90 แกลลอน ๆ ละ 120 บาท
3. หัวเชื้อจุลนิ ทรีย์หน่อกล้วย ขนาด 1 ลิตร จานวน 90 แกลลอนๆ ละ 100 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (ธนาคารสุกร) ตามแนวพระราชดาริ (หย่อมบ้าน
ห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้านห้วยลึก)
กิจกรรมย่อยที่ 3.4.1 : การประชุมทาความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมาย และการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
เลี้ยงสุกร และการจัดตั้งธนาคารสุกร

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 3.5 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขาบ้านสามหมื่น ตามแนว
พระราชดาริ ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี 2565
ปี ๒๕๖6
109,400

คาชี้แจง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเวียงแหง

109,400 จานวน 2 จุด ๆ ละ 1 วัน คือ
จุดที่ 1 หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ จานวน 3 ครัวเรือน (จานวน 16 คน)
จุดที่ 2 หย่อมบ้านห้วยลึก 4 ครัวเรือน (จานวน 20 คน)
รวม 7 ครัวเรือน (จานวน 36 คน) พร้อมทั้งมอบลูกสุกรหย่านมจานวน 140 ตัว อาหารสุกรจานวน 70
กระสอบ

7,200
2,400 1.วิทยากรภาครัฐ จานวน 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
4,800 2.วิทยากรภาคเอกชน จานวน 2 คน ๆ ละ 2 ละ 1,200 บาท
11,900
2,520
4,320
5,060

(ดาเนินการ 2 จุด ๆ ที่ 1 จานวน 16 คน จุดที่ 2 จานวน 20 คน) ระยะเวลา 1 วัน
1. ค่าอาหารว่างจานวน 36 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 36 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
3. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม จานวน 36 คนๆ ละ 140 บาท (จุดที่ 1 จานวน 16 คน จุดที่ 2 จานวน 20 คน)

90,300
90,300
6,300 1. อาหารสุกรรุ่น (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) จานวน 14 กระสอบๆ ละ 450 บาท
84,000 2. สุกรรุ่นอายุ 2-3 เดือน น้าหนักไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จานวน 28 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
189,100
9,300

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 วันละๆ 6 ชั่วโมงๆละ 600บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 3.6 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพือ่ พัฒนาชุมชน ในการเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ ตามแนวพระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3.6.1 การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางและสนับสนุนวัสดุพร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพ
ตามแนวทางพระราชดาริ ในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" จานวน 3 หมู่บ้าน (30 คน)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

งบประมาณ
ปี 2565
ปี ๒๕๖6

คาชี้แจง

5,700
3,600 1. ค่าอาหารผูเ้ ข้าฝึกอบรม จานวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท
2,100 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
179,800

179,800
65,000
47,000
7,800
60,000
320,700

1. จัดซื้อเครื่องสีกาแฟเชอรี่ ขนาดใหญ่ จานวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องยนต์ดเี ซล ขนาด 11 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
3. จัดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
4. จัดซื้อเครื่องขัดเมือกกาแฟ จานวน 1 เครื่อง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเวียงแหง

20,700

5,400
5,400
1,800 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ ) จานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600 2. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาคเอกชน ) จานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
11,700
6,000 ค่าพาหนะสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 30 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
5,700
3,600 1. ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 30คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
2,100 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน 30คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
3,600
2,100 ค่าวัสดุเครื่องเขียน ในการประชุม 30 คนๆ ละ 70 บาท
1,500 ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมฯ จานวน 30 เล่มๆ ละ 50 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3.6.2 การนาร่องพัฒนาครัวเรือนตัวอย่างในการน้อมนาแนวพระราชดาริมาใช้
ในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพือ่ เป็นศูนย์เรียนรู้จานวน 3 ครัวเรือน (30 คน)
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
-วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี 2565
ปี ๒๕๖6
300,000

คาชี้แจง

300,000 พันธุ์พืช
จัดการจัดการพื้นที่เพื่อพัฒนาครัวเรือนตัวอย่างในการน้อมนาแนวพระราชดาริมาใช้ ในการ "สืบสาน รักษา
ต่อยอด" เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ จานวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร 100000 บาท / 1 หมู่บ้าน
พันธุ์ไม้ผล
1. อโวกาโด (เสียบยอด) จานวน 300 ต้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30000 บาท/หมู่บ้าน
2. เงาะ (ติดตา/กิ่งตอน) จานวน 350 ต้นๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 17500 บาท/หมู่บ้าน
3. มะม่วง (เสียบยอด) จานวน 300 ต้นๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 10500 บาท/หมู่บ้าน
4. ลองกอง (เสียบยอด) จานวน 300 ต้นๆ ละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 12000 บาท/หมู่บ้าน
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน
6.ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จานวน 150 ต้นๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
7.ต้นกล้าผักพื้นเมือง(กิ่งตอน) จานวน 600 ต้นๆ ละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
8.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จานวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดาริ
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

3,880,700

คาชี้แจง

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

451,600

230,400
230,400 ค่าวิทยากร 8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 1 คน จานวน 8 หลักสูตร
171,200
16,000 1) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝกึ อบรม (หลักสูตรละ 2,000 บาท) จานวน 8 หลักสูตร
155,200
57,600 1) ค่ายานพาหนะผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 30 ราย จานวน 2 เที่ยวต่อวัน เที่ยวละ 120 บาท จานวน 8
หลักสูตร
24,000 2) อุปกรณ์สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม 30 คน คน ละ 100 บาท จานวน 8 หลักสูตร
42,000 3) อาหารกลางวัน 35 คน (ผูเ้ ข้าอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท.3 คน) 1 มื้อ มื้อ ละ 150 บาท จานวน 8
หลักสูตร
19,600 4) อาหารว่างและเครื่องดืม่ 35 คน (ผูเ้ ข้าอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท. 3 คน) 2 มื้อ มือละ 35 บาท
จานวน 8 หลักสูตร
12,000 5) เอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด ชุด ละ 50 บาท จานวน 8 หลักสูตร
50,000
10,000 วัสดุสานักงาน
40,000 ค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ (หลักสูตรละ 5000 จานวน 8 หลักสูตร ) เช่น เมล็ดพันธุ์ผกั เศษพืชแห้ง
มูลสัตว์ กากน้าตาล พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ กล้าหม่อน ขี้เลือ่ ย วัสดุในการทาก้อนเห็ด เป็นต้น

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย
ตามพระราชดาริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพืน้ ที่ลุ่มน้าแม่ลอบตามพระราชดาริ และโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ บ้านนาเกียน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๑๔) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 การพัฒนาระบบการกระจายน้าและระบบสูบน้าด้วยโซล่าเซลล์เพือ่ ทาการเกษตรกรรม
แบบพอเพียงโครงการพัฒนาพืน้ ที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
389,200

คาชี้แจง

389,200
389,200
56,800
10,800
36,000
10,000
130,000
10,000
120,000
202,400
5,000
20,000
7,400
170,000
3,039,900

ค่าเบี้ยเลีย้ ง 120 ต่อวัน 3 คน 30 วัน รวม 10,800 บาท
ค่าที่พัก 500 บาทต่อคืน 3 คน 24 วัน รวม 36,000 บาท
ค่าพาหนะ
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารป้ายไวนิล
ค่าจ้างเหมาการจัดหาหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดนิ และน้า

ค่าวัสดุจัดทาปุ๋ยหมัก 3400 บาทต่อตัน (ฟาง มูลสัตว์)

39,900
39,900
24,900
24,900
5,400 ค่าเบี้ยเลีย้ ง 120 ต่อวัน 3 คน 15 วัน
19,500 ค่าที่พัก 500 บาทต่อคืน 3 คน 13 วัน
15,000
5,000
10,000

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
3,000,000
3,000,000

คาชี้แจง

3,000,000 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้าความยาว 1068 เมตร พร้อมระบบกระจายน้ายาว 845 เมตร พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 400 ไร่ พื้นที่บ้านแม่หลวอง หมู่ที่ 2 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามา
แบบที่แนบ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2565
ปี 2566
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดนิ และน้าและการจัดทาแผนปฏิบตั งิ านแบบบูรณาการ
2,654,200
สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
โครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดนิ และน้าและการจัดทาแผนปฏิบตั งิ านแบบบูรณาการ
2,524,200
โครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมย่อยที่ 5.1.1 การจัดทาระบบอนุรักษ์ดนิ และน้า การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการอนุรักษ์
2,524,200
ดินและน้าและการทาการเกษตรกรรมในโครงการเกษตรวิชญา
๑. งบดาเนินงาน
2,524,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
2,351,200
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
20,400
5,400 ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 ต่อวัน 3 คน 15 วัน
15,000 ค่าที่พัก 500 บาทต่อคืน 3 คน 10 วัน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
2,300,000
200,000 ค่าจ้างเหมาทาทางลาเลียงระยะทาง 1 กม. กม.ละ 200,000 บาท
1,200,000 ค่าจ้างเหมาสร้างบันไดดินต่อเนื่อง พื้นที่ 60 ไร่ ไร่ละ 20000 บาท
210,000 ค่าจ้างเหมาสร้างคูรับน้าขอบเขาแบบที่ 6 ระยะทาง 3 กม. กม.ละ 70,000 บาท
140,000 ค่าจ้าเหมาสร้างแถบหญ้าแฝกพื้นที่ 70 ไร่ ไร่ละ 20000 บาท
80,000 ค่าจ้างเหมาขุดคันคูเบนน้าระยะทาง 1 กม. กม.ละ 80,000 บาท
70,000 ค่าจ้าเหมาคนงานซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดนิ และน้าพื้นที่ 100 ไร่ ไร่ละ 700 บาท
50,000 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและซ่อมแซมแนวหญ้าแฝก พื้นที่ 100 ไร่ ไร่ละ 500 บาท
200,000 ค่าจ้างเหมาสร้างบ่อดักตะกอน 2 แห่ง แห่งละ 100000 บาท
150,000 ค่าตัวอย่างจานวน 300 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 500 บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
30,800
21,000 ค่าอาหารกลางวัน อัตรา 150 บาท 2 วัน 70 คน
9,800 ค่าอาหารว่างอัตรา 70 คน 4 มื้อ อัตรา 35 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 การจัดทาแผนปฏิบตั งิ านแบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา และการติดตามประเมินผล
โครงการ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
173,000
10,000
10,000
153,000 ค่าวัสดุจัดทาปุ๋ยหมัก (ฟาง ขี้วัว) อัตรา 3400 บาทต่อตัน จานวน 50 ตัน
130,000
130,000
90,000
10,000
2,500 ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 ต่อวัน 3 คน 7 วัน
7,500 ค่าที่พัก 500 บาทต่อคืน 3 คน 5 วัน
25,000
20,000 ค่าทาเอกสารเข้าเล่ม
5,000 ค่าป้ายไวนิล
55,000
37,500 ค่าอาหารกลางวัน อัตรา 150 บาท 5 วัน 50 คน
17,500 ค่าอาหารว่าง 50 คน 10 มื้อ อัตรา 35 บาท
40,000
10,000
10,000
20,000

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 6 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด
1,336,500
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 การวางแผนบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงาน
666,500
ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 6.1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงาน
42,500
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
42,500
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
42,500
12,000 1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (40 คนๆ ละ 300 บาท)
9,500 2) ค่าเอกสารประกอบการประชุมม่ (จานวน 40 ชุด)
4,000 3) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (40 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ)
12,000 4) ค่าอาหารกลางวัน (40 คนๆ ละ 300 บาท 1 มื้อ)
5,000 5) ค่าวัสดุประกอบการประชุม
กิจกรรมย่อยที่ 6.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
207,000
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1) งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
30,000
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
30,000 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 5 คนๆ ละ 600 บาท 5 ชั่วโมง 2 วัน)
1.1.2 ค่าใช้สอย
177,000
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
177,000
24,000 1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (จานวน 80 คนๆ ละ 300 บาท)
80,000 2) ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม (จานวน 80 คนๆ ละ 1,000 บาท)
48,000 3) ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 80 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน)
16,000 4) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (จานวน 80 คนๆ ละ 50 บาท 4 มื้อ)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการดาเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หน่วยงานการศึกาจังหวัดเชียงใหม่
1) งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 การบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายเยาวชนเชียงใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ขออยู่อย่างพอเพียง)
1) งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)
3,000 5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม
6,000 1) ค่าวัสดุประกอบการประชุม
417,000

30,000
30,000
297,000
171,000
24,000
80,000
16,000
48,000
3,000
126,000
90,000

คาชี้แจง

1) ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 5 คนๆ ละ 600 บาท 5 ชั่วโมง 2 วัน)

1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (จานวน 80 คนๆ ละ 300 บาท)
2) ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม (จานวน 80 คนๆ ละ 1,000 บาท)
3) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (จานวน 80 คนๆ ละ 50 บาท 4 มื้อ)
4) ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 80 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน)
5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม

6) ค่าอาหารกลางวันสนับสนุน รร. 18 รร. ในจังหวัดเชียงใหม่ รร. ละ 5,000 บาท ในการรับมอบนโยบาย
การดาเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
36,000 7) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสนับสนุน รร. 18 รร. ในจังหวัดเชียงใหม่ รร. ละ 2,000 บาท ในการรับ
มอบนโยบายการดาเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
90,000
90,000 1) วัสดุการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุน รร. 18 รร. ในจังหวัดเชียงใหม่ๆ ละ 5,000 บาท ในการรับมอบ
นโยบายการดาเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
349,800
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

28,800 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 8 คนๆ ละ 1 ชั่วโมง 2 วัน จานวน 3 รุ่น)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 6.3 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริหน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(ออกนิเทศโรงเรียนต้นแบบขับเคลื่อนโครงการพระราชดารอ 18 หน่วยงาน)
1) งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)
321,000
18,000
150,000
5,000
60,000
30,000
48,000
10,000
282,200

คาชี้แจง

1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (จานวน 18 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท)
2) ค่าที่พัก (จานวน 300 คนๆ ละ 500 บาท) (จานวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน 1 คืน)
3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม
4) ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 300 คนๆ ละ 100 บาท 2 วัน)
5) ค่าอาหารเย็น (จานวน 300 คนๆ ละ 100 บาท 1 วัน)
6) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (จานวน 300 คนๆ ละ 40 บาท 4 มื้อ)
7) ค่าวัสดุอุปกรณ์กประกอบการอบรม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

282,200
15,000
15,000
256,200
138,000
4,500
75,000
22,500
36,000
118,200
9,000
2,200
3,000
2,000
2,000
2,000
60,000

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก (จานวน 15 คนๆ ละ 1,000 บาท)

1) ค่าพาหนะคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินกิจกรรม (จานวน 15 คนๆ ละ 300 บาท)
2) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (จานวน 15 คนๆ ละ 500 บาท 10 วัน)
3) ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ (จานวน 15 คนๆ ละ 300 บาท 5 วัน)
4) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (จานวน 15 คนๆ ละ 10 วัน 240 บาท)
1) ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการนิเทศ (จานวน 15 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน)
2) ค่าอาหารเย็นการประชุมคณะกรรมการนิเทศ (จานวน 15 คนๆ ละ 150 บาท 1 วัน)
3) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการนิเทศ (จานวน 15 คนๆ ละ 50 บาท 4 มื้อ)
4) ค่าเอกสารคณะกรรมการนิเทศ
5) ค่าเอกสารนิเทศ
6) ค่าเอกสารโครงการกิจกรรมนิทรรศการ
7) ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมนิทรรศการ (จานวน 200 คนๆ ละ 300 บาท 1 วัน)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

1.1.3 ค่าวัสดุ

กิจกรรมย่อยที่ 6.4 ประชุมสรุปการดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1) งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(3) ค่าวัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕6๕
ปี ๒๕๖๖
(ถ้ามี)
20,000
18,000
11,000
3,000
3,000
5,000
38,000

คาชี้แจง
8) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมนิทรรศการ (จานวน 200 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ)
9) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนิทรรศการ (จานวน 18 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท)
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์การนิเทศ
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนิทรรศการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

38,000

15,000
20,000
15,000
5,000
3,000
3,000

1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการฯ (จานวน 50 คนๆ ละ 300 บาท)
1) ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 50 คนๆ ละ 300 บาท 1 วัน)
2) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (จานวน 50 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ)
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 7 แสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

ปี 2565
(ถ้ามี)

ปี 2566

คาชี้แจง

1,500,000 สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

1,500,000 จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับควำมสำคัญ 6
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อควำม
ยั่งยืน
9,259,700 บาท
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น
ประจาปี 2566
9,259,700 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อควำมยั่งยืน ประจำปี 2566 - 2570

ดำเนินกำรในพื้นที่ 25 อำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 6

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน ประจาปี 2566
วงเงิน 9,259,700 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับ
ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ ศอ.ปส.จ.ชม.
ผู้รับผิดชอบ : นายกนก ศรีวิชัยนันท์
ตาแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5389 0138
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการป้องกันและปราบปราม
ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น ประเด็ น ปั ญ หาภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ที่ มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับ ความรุ น แรงควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้น ฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อ การ
ดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายในอนาคต
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ความรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่
ส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็ น ความมั่ น คงถื อ เป็ น กรอบแนวทาง
การดาเนินการหลักที่จะนาไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่น คงได้กาหนดไว้ ซึ่งได้มีการกาหนดเป้ าหมายส าคัญ ประกอบด้ว ย (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุ ข
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(2) บ้ านเมืองมีค วามมั่น คงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่ว ยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคง เป็นที่ชื่น
ชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ (5) การบริหารจัดการความมั่ นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจึงได้กาหนดแผนย่อยแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดใน
ห้วงระยะเวลา 5 – 10 - 15 - 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 ดาเนินการ
“ปรั บ สภาพแวดล้ อ ม พร้ อ มแก้ ไ ขปั ญ หา” ให้ ล ดระดั บ ลงอย่า งมี นัย ส าคั ญ ส าหรั บ ในช่ว งปี พ.ศ. 2566 – 2570
จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่เป้าหมาย
ในช่วงปี พ.ศ. 2571 – 2575 ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน ” จนกระทั่งสามารถบรรลุ
เป้าหมายสุ ดท้ายในห้ ว งปี พ.ศ. 2576 - 2580 ที่ว่ า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุ ข ” การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้ งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง ในการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ คือ (1) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ
กดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนา
พื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และ
นักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (2) การสกัดกั้นการนาเข้า - ส่งออกยาเสพติด ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศั ย
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละ
ละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวน
ทางการเงิ น และสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล รวมไปถึ ง การปราบปรามยาเสพติ ด ในแหล่ ง พั ก เก็ บ ยาเสพติ ด ภายในประเทศ
(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก
เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มียาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางการดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (5) การป้องกันยาเสพติด
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความคิดและโน้ มน้ าวให้ เ กิด ความเห็ น ที่คล้ อยตามอย่างถู กต้ อง (6) การปรับสภาพแวดล้ อมที่เ หมาะสมโดยการ
เสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสติดของแต่ละกลุ่ม เป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
และ (7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด
โดยการคัดกรองประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการดูแลและให้การบาบัดที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
ให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
สถานการณ์ย าเสพติดตามแนวชายแดนไทยด้ านตะวันตกของภาคเหนื อตอนบน ในภาพรวมปรากฏการ
พยายามลักลอบนาเข้า ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และคีตามีน จากแหล่งผลิตนอกประเทศเพื่อนามาค้า ในประเทศและยังถูกใช้
เป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพื้นที่ชนกลุ่มน้อยของประเทศเมียนมาเข้าสู่ชายแดนของประเทศไทย
ด้านจั งหวัดเชีย งใหม่ ในปริ มาณเพิ่มขึ้น จากปี ที่ผ่ านมา ซึ่งการลั กลอบนาเข้าในแต่ล ะครั้งมีปริมาณที่มากขึ้น เป็นผล
มาจากพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งแหล่งผลิตยาบ้าและไอซ์ มีสถานการณ์ความไม่สงบจากการสู้รบระหว่างกองทัพสหภาพเมียนมา
กับกองกาลังชนกลุ่มน้อย ชนกลุ่มน้อยที่ลักลอบผลิตยาเสพติดหลัก เช่น กลุ่มว้า กลุ่มโกกั้ง และกลุ่มเมืองลา เร่งระบาย
ยาเสพติดออกจากพื้นที่เพื่อลดการสูญเสียและเพื่อหารายได้ นอกจากนี้ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ในพื้ นที่
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รัฐฉานใต้ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ปรากฏข่าวสารว่ามีผู้ผลิตรายใหม่ (รายย่อย) ในลักษณะผลิตอัดเม็ดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในรัฐฉาน ได้แก่ กลุ่มว้า อาข่า ลีซอ มูเซอ จีนฮ่อ และไทยใหญ่
การลาเลียงยาเสพติด ส่วนมากจะพบมากทางด้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
กองกาลังว้า (UWSA) และกลุ่ม อส.ทมม.เชื้อสายมูเซอ ในเขตสหภาพเมียนมายังคงมีการติดต่อประสานงานกับขบวนการ
ลักลอบลาเลียงยาเสพติดชาวเขาในเขตไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลักลอบลาเลียงของขบวนการฯ เชื้อสายมูเซอ จากภายนอก
ประเทศพบว่ามีการใช้วิธีการทยอยขนครั้งละหลักล้าน/แสนเม็ดด้วยวิธีการเดินเท้าเข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ
สถานการณ์ในประเทศ
๑. การผลิตยาเสพติด จากข้อมูลการสารวจพื้นที่ปลูกฝิ่นของไทยฤดูกาลปี ๒๕๖3/๖4 ของสถาบันสารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (ข้อมู ลเดือนกุมภาพันธ์ 2564) พบการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 71.14 ไร่ มีจานวนลดลงจากฤดูกาล ๒๕๖2/๖3 ร้อยละ 11.82 โดยพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่น ๓ ลาดับแรก
ได้แก่ อาเภอแม่แตง อาเภอเชียงดาว และอาเภอพร้าว ลักษณะการปลูกฝิ่น โดยทั่วไป จากการสารวจทางอากาศ พบว่า
แปลงส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงแต่มีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันหลายแปลงในเขตป่าลึกอยู่ห่างไกลและกันดารยิ่งขึ้น
โดยมีทั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดิมและเปิดพื้นที่แปลงใหม่ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ระบบน้าสปริงเกอร์ พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงจากปีที่แล้ว
เนื่องจากมีการดาเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูปลูก
๒. การลั ก ลอบน าเข้ า สถานการณ์ ก ารลั ก ลอบน าเข้ า ยาเสพติ ด ตามแนวชายแดนด้ า นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
พื้นที่ลักลอบนาเข้ายาเสพติดหลักยังคงเป็นพื้นที่อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยาเสพติดหลัก
ที่มีการลักลอบนาเข้า ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตและแหล่งเก็บพักยาเสพติด
ของกลุ่มนักค้าฝั่งประเทศเมียนมา ประกอบกับปัญหาทางการเมืองของกองทัพสหภาพเมียนมาและชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ค้า
ยาเสพติดได้เร่งผลิตและจาหน่ายอย่างไม่จากัด อีกทั้งมีการลดราคายาเสพติดลงเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย
มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถูกรัฐบาลสหภาพเมียนมา กดดันให้ยุติบทบาทหรือเลิกผลิต จนส่งผลให้เกิด Over
Supply ในประเทศไทยจานวนมาก และมีการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังกลุ่มประเทศที่สาม สั งเกตได้จาก
ปริมาณการจับกุมยาเสพติดจานวนมากในห้วงที่ผ่านมากลุ่มลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยกลุ่มหลักคือกลุ่มเชื้อ
สายมูเซอ และเชื้อสายอาข่า ซึ่งมีกองกาลังกระจายอยู่บริเวณตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง
อาเภอเชียงดาว โดยมีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาข่า กลุ่มม้ง และคนไทยพื้นราบ เป็นผู้ลาเลียงต่อเพื่อส่งยาเสพติด
ให้กับลูกค้าภายในประเทศ โดยบางรายมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวทาให้ยากต่อการตรวจค้น ปรากฏข่าวสารกลุ่มลาเลียง
บริเวณแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ได้แก่ กลุ่มมูเซอ พื้นที่อาเภอแม่ อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ช่องทางที่ปรากฏข่าวสารการลักลอบนาเข้ายาเสพติดชายแดนด้านจังหวัดชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่อาย
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติดและแหล่งเก็บพักยาเสพติดในพื้น ที่สหภาพ
เมียนมา โดยส่วนมากเป็นแหล่งเดิมที่ปรากฏข่าวสาร ได้แก่
- ช่องทางดอยสามเส้าใหญ่ ช่องทางบ้านห้วยส้าน ช่องทางสันต้นดู่ ช่องทางนายอย ช่องทางนามะอื้น ช่องทางคอกวัว และ
ช่องทางป่ากุ๋ย/ลาน้ากก ในพื้นที่อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
- ช่องทางผาบ่อง ช่องทางดอยอุ่น บริเวณพื้นที่ดอยผ้าห่มปก ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
- ช่องทางธรรมชาติระหว่างช่องทางเมืองนะ (MB ๙๓๗๘๕๗) - ช่องทางหนองเขียว (MB ๙๔๘๙) อาเภอเชียงดาว
- ช่องทางกิ่วผาวอก ช่องทางหนองกะลาง ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว
ความเร่งด่วน :
ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่สามารถนาผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา (ทุกระบบ)
จานวนทั้งสิ้น 8,406 ราย โดยกลุ่มที่เข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจ จานวน 4,144 ราย ระบบ บังคับบาบัด
จานวน 3,901 ราย และระบบต้องโทษ จานวน 361 ราย กลุ่มผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยกลุ่ มต้องโทษและบังคับบาบัด
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 30 - 34 ปี กลุ่มสมัครใจส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่วง
วัยทางาน โดยเฉพาะในกลุ่ มผู้ ใช้แรงงาน/รั บ จ้ างทั่ว ไป ทั้งในภาคการเกษตร ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ฯลฯ

4

โดยส่วนมากจะเป็นผู้ มีรายได้รับจ้างรายวัน โดยมีรายได้ค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ระหว่างวันละ 100-500 บาท ชนิดยาเสพติด
ที่มีการแพร่ ร ะบาดในพื้น ที่ส่ว นใหญ่เป็ น ยาบ้า รองลงมา ได้แก่ ฝิ่นและเฮโรอีน ส่ วนยาเสพติดชนิดอื่นมีบ้างเล็ กน้อย
เช่น ไอซ์ กัญชา คีตามีน และสารระเหย ซึ่งทั้งเฮโรอีนและฝิ่ นจะพบมากในกลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่สูง โดยยังคงมีมุมมองว่าฝิ่น
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต มีการใช้เพื่อเสริมการทางานภาคการเกษตรให้สามารถทางานได้ทน อีกทั้งมีการใช้ฝิ่นเพื่อบรรเทาปวด
เป็นยารักษาโรคเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น
ดังนั้น ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กาหนดเป้าหมายคือ สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยดาเนินการลดจานวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทาผิดซ้าในระดับพื้นที่
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(2.1.1) เพื่อควบคุมและลดระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้าง
ความปลอดภัยในพื้นที่
(2.1.2) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัย ของยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง ป้องกัน บาบัด และปราบปราม จนสามารถลดและควบคุมสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาขน
(2.1.3) เพื่อลดจานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยนาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้สารเสพติด
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : 25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี (หมู่บ้าน)
(๔.๒) ผลผลิต
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุ่มประชากร โดยประชาชนมีสว่ นร่วมกับภาครัฐ และนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน
(๔.๓) ผลลัพธ์
(4.3.1) ประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(4.3.2) สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
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(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐ
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน ประจาปี 2566
งบประมาณ 9,259,700 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ /ที่ทาการปกครองอาเภอ/
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ 25 อาเภอ/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ / สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรม

เชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน



2 การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด




3 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุ ค คลากรด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด ในระดับพื้นที่




4 การพัฒ นามาตรฐานศูน ย์ คัดกรองของ
จังหวัด/อาเภอ


5 การจั ด งานวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก
ระดับจังหวัด งบประมาณ




6 การจั ด งานวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก
ระดับอาเภอ


7 การสารวจความพึงพอใจของประชาชน

ต่ อ การด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่
8 การประชุ ม ติ ด ตามประเมิ น ผลการ

ปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม
9 หมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่โครงการ

ร้อยใจรักษ์ ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ (4 หมู่บ้าน)
(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 9,259,700 บาท

จ้างเหมา
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(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 ซึ่งเน้นการดาเนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยมีอุดมการณ์สูงสุดคือ ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งต้องมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงาน ที่สร้างความเข้ าใจ
ให้กับทุกฝ่าย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในทุกมาตรการให้ประสาน
สอดคล้องกัน และมีเป้าหมายการดาเนินงานคือ ต้องมีหมู่บ้านสีขาวเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่ านมา ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบ
การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างรอบที่ 2/2562 และรอบที่ 2/2563 ปรากฏว่า หมู่บ้านสีขาว (ไม่มีปัญหา)
เพิ่มขึ้น 143 หมู่บ้ าน/ชุมชน คิดเป็ น 7.63% และหมู่บ้านสี แดง (ปัญหามาก) ลดลง 37 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น
75.51% และจานวนผู้ค้าลดลง 27 ราย คิดเป็น 56.25% ผู้เสพลดลง 222 ราย คิดเป็น 50.45% ศอ.ปส.จ.ชม./
ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 โดยมีผลดาเนินการห้วง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้
1. ด้านการป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
สถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป โดยในกลุ่มเด็กปฐมวัยเน้นสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้ครู
โรงเรียนอนุบ าลและครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ ก ใช้สื่อการสอนตามแนวคิดทฤษฏี Executive Function (EF)
ที่สานักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ มีเป้าหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก 624 แห่ง มีผลดาเนินการ 624 แห่ง คิดเป็น 100%
สถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย 728 แห่ ง มี ผ ลด าเนิ น การ 728 แห่ ง คิ ด เป็ น 100% รวมทั้ ง สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น กลุ่ ม เด็ ก
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาผ่านครู/วิทยากร เสริมสร้างความรู้ และทักษะชีวิต จานวน 743 แห่ง ดาเนินการได้ 743
แห่ง คิดเป็น 100% โดยกลุ่มนักเรียนระดับมัธยม ขยายโอกาส อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ใช้กิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะ
ชีวิต/กิจกรรมเยาวชน ครูแกนนาค่ายศาสนธรรม มีเป้าหมาย 332 แห่ง ดาเนินการได้ 332 แห่ง คิดเป็น 100% สาหรับ
เยาวชนกลุ่มเสี่ ยงนอกสถานศึกษา ได้ดาเนินการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน จานวน 180 คน นอกจากนั้น
ได้ดาเนินโครงการครูตารวจ D.A.R.E. โดยการให้ความรู้และทักษะที่จาเป็นแก่นักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิต ได้ โดยไม่ต้อง
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จานวนโรงเรียน 208 แห่ง จานวนห้องเรียน 304 ห้อง จานวน
นักเรียน 6,567 คน และจานวนครูทั้งหมด 137 คน และสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้ดาเนินโครงการตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 38 แห่ง
ส าหรั บ โครงการจั ดระเบี ย บสั งคมรอบสถานศึกษา (Campus safety zone) ได้มีส ถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 8 แห่ง นอกจากนั้น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการที่ มี ลู ก จ้ า งต่ ากว่ า 10 คน จ านวน 200 แห่ ง ด าเนิ น การได้ 221 แห่ ง คิ ด เป็ น 110.5%
และสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป จานวน 350 แห่ง ดาเนินการได้ 353 แห่ง คิดเป็น 100.86 % และ
มีสถานประกอบการที่ผ่า นเกณฑ์โรงงานสีขาว จานวน 42 แห่ง และที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (มยส.) จานวน 20 แห่ง
สาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการได้ครบ
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 100% รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุน แม่ของแผ่นดินได้ครบตามจานวน
เป้าหมาย 560 แห่ง และพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 27 แห่ง คิดเป็น 100% เช่นกัน นอกจากนั้น
จังหวัดเชีย งใหม่ ได้ ขั บ เคลื่ อนโครงการประชารั ฐ ร่ว มใจสร้า งหมู่บ้ าน/ชุ มชนมั่น คง ปลอดภัยยาเสพติ ด (9 ขั้นตอน)
ด าเนิ น การได้ ค รบ 2,197 หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน การจั ด ระเบี ย บสั ง คมในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง/ปั จ จั ย เสี่ ย ง ด้ ว ยการออกตรวจตรา
สถานประกอบการสถานบันเทิง โรงแรม หอพัก โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต โรงงานรอบสถานศึกษา เป็นประจา
ทุ ก เดื อ น ๆ ละอย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,035 ครั้ ง และมี ผ ลการด าเนิ น การ ต่ อ สถานบริ ก ารหรื อ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคาสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 คือ 1. สั่งปิด
สถานบริการหรือคล้ายสถานบริการ ตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ
และข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 15 แห่ง 2. สั่งปิดสถานบริการหรือคล้ายสถาน
บริการ ตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ มีอายุต่ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากาหนดเวลา จานวน 1 แห่ง สาหรับ
การขับเคลื่อนโครงการ To be number one จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งชมรมฯ ทั้งหมด 523 ชมรม ดังนี้ ชมรมฯ
ในสถานศึกษา จานวน 307 ชมรม ในชุมชน จานวน 163 ชมรม ในสถานประกอบการ จานวน 45 ชมรม และในกลุ่ม
กระทรวงยุติธรรม จานวน 8 ชมรม
2. ด้านการบาบัดรักษายาเสพติด เพื่อนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาทุกระบบ จานวน
8,037 ราย มีผ ลดาเนิ น การ 9,126 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.55 แยกเป็นระบบสมัครใจ เป้าหมาย 5,487 ราย
ดาเนินการได้ 4,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.62 ระบบบังคับบาบัด เป้าหมาย 1,770 ราย ดาเนินการได้ 3,891 ราย
คิดเป็นร้อยละ 219.83 ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 780 ราย ดาเนินการได้ 866 ราย คิดเป็นร้อยละ 110.02 และ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) จานวน 785 ราย คิด เป็นร้อยละ 96.79
ติดตามระบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจานวน 355 ราย คิดเป็น ร้อยละ 74.74 ติดตามระบบบังคับบาบัด จานวน
612 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.69 และติดตามในระบบต้องโทษ จานวน 703 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด เพื่อควบคุมสกัดกั้นยาเสพติดปราบปราม ทาลายกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ทุกระดับ โดยมีเป้าหมายการจับกุมผู้กระทาความผิดคดียาเสพติดรายสาคัญ 2,788 คดี โดยจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ตามหมายจับ 277 ราย ดาเนินการขออนุมัติให้จับกุมฐานความผิดสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ (ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ
ม.6, ม.8) 349 ราย ดาเนินการขออนุมัติยึด/อายัดทรัพย์สินไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. 291 ราย จานวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด
มูลค่า 77,362,036 บาท และดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 13 ราย
4. ด้านการบริหารจัดการ ศอ.ปส.จ.ชม. ได้อานวยการบริหารจัดการและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น เอกภาพ สามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
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(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความั่นคงและความสงบ
โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพือ่ ความยั่งยืน ประจาปี 2566
กิจกรรมหลักที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2566
กิจกรรมย่อย 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การสกัดกัน้ และปราบปรามยาเสพติด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพืน้ ที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมฯ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

9,259,700
9,259,700
5,709,200 การจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง การประชุมประชาคม การ Re x-ray การประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การรับรองครัวเรือน/การมอบธง
ขาวหรือใบประกาศเพื่อยกย่องเป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

5,709,200 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจานวน 80 คน x 35 บาท x 2,039 หมู่บ้าน
1,500,000

1,500,000 -ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน จานวน 25 อาเภอ ๆ ละ 5,000 บาท (12เดือน)
69,300 ดาเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านด้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามอาเภอ 25 อาเภอ
และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ทุกแห่ง

3,600 -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม่ จานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
65,700
30,000
24,500
7,000
4,200

1. ค่าพาหนะเดินทาง (ตามอัตราค่ารถโดยสารประจาทาง) ให้แก่ผเู้ ข้าอบรม จานวน 60 คน
2. ค่าอาหารกลางวันให้แก่ผเู้ ข้าอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 70 คน ๆ ละ 350 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ให้แก่ผเู้ ข้าอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 มื้อ
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวัสดุเครื่องเขียน จานวน 60 ชุด ๆ ละ 70 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คดั กรองของจังหวัด/อาเภอ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเวชภัณฑ์
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 1.6 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับอาเภอ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
496,000

คาชี้แจง

496,000 -ค่าชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ 32,000 ชุด ๆ ละ 15.50 บาท (จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม)
285,000

285,000
70,000 1. ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2,000 คน ๆ ละ 35 บาท
50,000 2. ค่าจ้างพาหนะ (เหมา) ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
5,000 3. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดงาน
25,000 4. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ประกวด/แข่งขัน จานวน 5 จุด ๆ ละ 5,000 บาท
25,000 5. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง จานวน 5 จุด ๆ ละ 5,000 บาท
10,000 6. ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
50,000 7. ค่าจ้างเหมาจัดทาถ้วยรางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร
20,000 8. ค่าจ้างเหมาผูด้ าเนินรายการ
30,000 9. ค่าจ้างเหมาผูท้ าหน้าที่ตดั สินการประกวด/แข่งขัน
812,500

812,500
437,500 1. ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 25 อาเภอ
อาเภอละ 500 คน ๆ ละ 35 บาท
125,000 2. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดงาน จานวน 25 อาเภอๆ ละ 5,000 บาท
125,000 3. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง จานวน 25 อาเภอ ละ 5,000 บาท
125,000 4. ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน จานวน 25 อาเภอๆ ละ 5,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 1.7 การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

กิจกรรมย่อยที่ 1.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมฯ

กิจกรรมย่อยที่ 1.9 หมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพืน้ ที่โครงการร้อยใจรักษ์ ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ (4 หมู่บ้าน) โดยมีวิธีดาเนินการดังนี้

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมฯ
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
64,000

คาชี้แจง

64,000
24,000 1. ค่าเบี้ยเลีย้ งให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านสารวจข้อมูล จานวน 20 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน
10,000 2. ค่าเช่าที่พักให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านสารวจข้อมูล จานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน
30,000 3. ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านสารวจข้อมูล จานวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท 5 ครั้ง
69,300 ดาเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านด้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปราม
อาเภอ 25 อาเภอ และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ทุกแห่ง

3,600 -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม่ จานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
65,700
30,000 1. ค่าพาหนะเดินทาง (ตามอัตราค่ารถโดยสารประจาทาง) ให้แก่ผเู้ ข้าอบรม จานวน 60 คน
24,500 2. ค่าอาหารกลางวันให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 70 คน ๆ ละ 350 บาท
7,000 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 มื้อ
4,200 4. ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จานวน 60 ชุด ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
254,400 1. แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการ "หมู่บ้านปลอดยาเสพติด"
2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ และแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน (ครั้งที่ 1)
3. ลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2)
4. มอบป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดให้กับหมู่บ้านที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน

134,400 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 80 คน ๆ ละ
35 บาท 12 ครั้ง
120,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน จานวน 12 เดือน ๆ ละ 10,000 บาท

ลำดับควำมสำคัญ 12
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรเด็กและเยำวชนร่วมสร้ำงกระแส ป้องกันยำเสพติด
4,283,300 บาท
การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
1,110,700 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
แก่เยาวชน
1,639,700 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
1,532,900 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรเด็กและเยำวชนร่วมสร้ำงกระแส ป้องกันยำเสพติด

ดำเนินกำรในพื้นที่ 25 อำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 12

ชื่อโครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 1 : การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วงเงิน 1,110,700 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน
วงเงิน 1,639,700 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วงเงิน 1,532,900 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
แผนแม่บทฯ : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิ ทธิภ าพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่ว มมือ
ทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
หน่วยดาเนินการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ นายจตุชัย มณีรัตน์
ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 211048 ต่อ 113
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : รัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศที่ต้องดาเนิน การ เพื่อให้เกิดการควบคุมสภาพปัญหายาเสพติดให้ล ดลงอย่างต่อเนื่องจึงกาหนด
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกัน กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เป้าหมาย: เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชน
เพื่อลดปัญหาผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่โดยมีมาตรการและแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดเน้นการกระตุ้นและรณรงค์ระดับของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1) กลุ่มปฐมวัย (อายุ ๒ - 6 ปี) ๒) กลุ่มเด็กและ
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (ป.1- ป. ๖) เด็กมัธยมศึกษา (ม.1-3) มัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสถานประกอบการ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น ๑ ใน 12 จังหวัดที่เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดที่สาคัญ
และการระบาดที่สูงกว่าพื้นที่ทั่วไปมีการนายาเสพติดเข้าตามแนวชายแดนดังนั้นปัญหาเยาวชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดจึงมีโอกาสมากกว่าพื้นที่ปกติจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (จากแบบ 315) พื้นที่ ปปส. ภาค ๕
(ต.ค. ๒๕6๒-มี.ค. ๒๕6๓) จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด จานวน 9,613 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2
ของประเทศไทย ซึ่งแยกเป็นระบบสมัครใจ จานวน 4,518 คน ระบบบังคับบาบัด จานวน 4,086 คน และระบบต้องโทษ
จานวน 1,009 คน ผู้มารับการบาบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.7 มีอายุเฉลี่ย 37 ปี อายุต่าสุด 13 ปี สูงสุด 91 ปี
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นโครงการที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้กาหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลูกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อ
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชนและยุทธศาสตร์
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยคณะกรรมการโครงการ To BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นของการดาเนินงานให้บรรลุตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE
โดยเพิ่มโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชน, กลุ่มวัยแรงงานและประชาชนทั่วไปเพื่อดาเนินการกิจกรรมในรูปแบบ
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ต่างๆ เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE, ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกชมรมในอาเภอ ชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุกระดับ โดยมีทุกภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณและสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสิ่งสาคัญที่จะทาให้การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
มีความเข้มแข็งและสามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ความครอบคลุมในทุกพื้นที่คือการสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาส
ได้แสดงความสามารถและได้แสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิว และ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งทางร่างกายจิตใจและมีพลังในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ความเร่ ง ด่ ว น : โครงการ TO BENUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็ งเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ การรณรงค์
ปลูกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ แก่
เยาวชนในชุมชน โดยให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน วัยทางานและประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการร่วมคิดร่วมทากิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่ อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3) เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 25 อาเภอ
204 ตาบล
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา,ประชาชน
วัยแรงงาน,ประชาชนทั่วไปทุกคน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 6 – 24 ปี
มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ
มีอาเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
จานวน 25 แห่ง
จานวน 25 แห่ง
จานวน 350 ชมรม
จานวน 350 ชมรม
จานวน 7 ชมรม
5 ชมรม
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(๔.๒) ผลผลิต
(1) แกนนาชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ
(2) การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
(3) ผลงาน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับประเทศ
(4) ผลงาน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/ระดับประเทศ
(5) ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้นแบบระดับประเทศ
(6) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(7) ผลงานสมาชิกแกนนา TO BE NUMBER ONE ดาเนินงานในชมรมฯ
(8) อาเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ
(๔.๓) ผลลัพธ์
(๑) เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
(2) เกิดกระแสการปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ
(3) มีส ถานที่ให้ เยาวชนได้จัดกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุ ขแก้ปัญหาและพัฒ นาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ทุกอาเภอภายใต้การบริห ารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิดการสนับ สนุ น
จากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
(4) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอาเภอ
(5) มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับอาเภอ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : 1. เยาวชนร่วมคิด ร่วมทากิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์แก่สังคมและประเทศชาติ
2. มีเครือข่ายร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณ 1,110,700 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER

ONE DANCERCISE ระดับจังหวัด และ
TO BE NUMBER ONE IDOL

2 กิ จ กรรมค่ า ย TO BE NUMBER ONE
DANCERCISE CAMP

3 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER

ONE DANCERCISE ระดับภาค

4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER
ONE DANCERCISE ระดับประเทศ
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(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน
งบประมาณ 1,639,700 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE
IDOL

2 การประกวดเยาวชนต้น แบบเก่ง และดี

T O BE NUMBER ONE IDOL ร ะ ดั บ
ประเทศ


3 การสนั บ สนุ นการขับ เคลื่อนเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณ 1,532,900 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66
1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER
✓
ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถาน
ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
2 การประกวดผลการด าเนิ น งานชมรม
✓
TO BE NUMBER ONE ในรอบภาคเหนือ
3 การประกวดผลการด าเนิ น งานชมรม

✓
TO BE NUMBER ONE ในรอบลงพื้นที่
4 การประกวดผลการด าเนิ น งานชมรม

✓
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
5 ประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ/
✓
✓
✓
✓
คณะทางานโครงการ TO BE NUMBER
ONE จังหวัดเชียงใหม่
6 การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย อ าเภอ TO BE

✓
NUMBER ONE
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 4,283,300 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จ้างเหมา
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(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
1. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในอาเภอ ตาบล สถานศึกษา สถานประกอบการ และยุติธรรม
2. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMER ONE จังหวัดเชียงใหม่
3. ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานเชิ งสร้า งสรรค์ และเป็น แบบอย่า งที่ดี ใ ห้ แ ก่ เยาวชนวัย แรงงานและ
ประชาชนทั่วไป
4. ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เยาวชนวัยแรงงานและประชนทั่วไป
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5. นิเทศติดตามประเมินผลวางแผนพัฒนากิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นระยะทุก 3 เดือน
6. ติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุม กวป./ ศพส.จ./นายอาเภอ ทุกเดือน
7. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เวทีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
9. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกสิ้นปี
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความัน่ คงและความสงบ
โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแสป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยม ทีเ่ อื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

(3) ค่าเงินรางวัล

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

4,283,300
1,110,700
458,000

38,400
19,200 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 600 บาท/ชั่วโมง X 8 ชั่วโมง X 4 คน
19,200 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 600 บาท/ชั่วโมง X 8 ชั่วโมง X 4 คน
419,600
45,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) จานวน 100 คน x 1 วัน (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาที่งาน
กิโลเมตรละ 4 บาท)
9,600
100,000
10,000
25,000
150,000

- ค่าตอบแทนพิธีกร 600 บาท/ชั่วโมง x 8 ชั่วโมง X 2 คน
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน × 50 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน × 250 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน
- ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมฯ (1. จัดตั้งเวทีขนาด 4 เมตร x 12 เมตร พร้อมฉากเวที และป้ายประกวดการแข่งขัน ขนาด 4 เมตร
x 12 เมตร จานวน 2 เวที 2. เครื่องเสียง จานวน 2 ชุดใหญ่
80,000 - ค่าเงินรางวัล

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
ระดับภาค
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
ระดับประเทศ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
74,400

คาชีแ้ จง

74,400
14,400 - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม 240 บาท x 20 คน x 3 วัน
60,000 - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท x 3 วัน x 2 คัน
17,200

17,200
7,200 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 240 บาท X 30 คน X 1 วัน
10,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเชียร์ 2,000 บาท/ป้าย x 5 ป้าย
561,100

281,100
126,000
20,300
70,000
57,600
7,200
280,000

- ค่าที่พัก (สาหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 1,400 บาท/ห้อง/คืน X 30 ห้อง X 3 คืน
- ค่าที่พัก(สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 2 คืน
- ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 240บาท X 60 คน X 4 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 3 วัน
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท x 4 วัน x 7 คัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางจิตใจภายใต้กจิ กรรมเชิง
สร้างสรรค์แก่เยาวชน
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ
TO BE NUMBER ONE IDOL
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER
ONE IDOL ระดับประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ 1 งานแถลงข่าวสาหรับผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
1,639,700

คาชีแ้ จง

100,400

38,400
38,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชั่วโมง x 8 ชั่วโมง x 2 คน x 2 วัน x 2 ครั้ง
62,000
28,000 - ค่าที่พัก (สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 1,400 บาท/ห้อง/คืน x 10 ห้อง x 1 คืน x 2 ครั้ง
8,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 50 บาท/มื้อ x 2 มื้อ/วัน x 2 วัน x 2 ครั้ง
20,000 - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 250 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน x 2 วัน x 2 ครั้ง
6,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกกรม ครั้งละ 6,000 บาท จานวน 1 ครั้ง
872,100
148,550

148,550
108,550
14,000 - ค่าที่พัก (สาหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 1,400 บาท/ห้อง/คืน x 10 ห้อง x 1 คืน
10,150 - ค่าที่พัก (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 1 คืน
9,600 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 240 บาท X 20 คน X 2 วัน
4,800 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 2 วัน
70,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน
40,000 - ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท x 2 คัน x 2 วัน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2 งานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
IDOL ระดับประเทศ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนา TO BE NUMBER ONE
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
723,550

723,550
523,550
70,000
50,750
48,000
4,800
350,000
200,000
667,200

คาชีแ้ จง

- ค่าที่พัก (สาหรับกองเชียร์) 1,400 บาท/ห้อง/คืน x 10 ห้อง x 1 คืน x 5 ครั้ง
- ค่าที่พัก (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 1 คืน x 5 ครั้ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับกองเชียร์) 240บาท x 2 วัน x 20 คน X 5 ครั้ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 2 วัน
- ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน x 5 ครั้ง
- ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท/คัน x 2 คัน x 2 วัน x 5 ครั้ง

141,600

57,600
57,600
84,000
27,000
45,000
12,000

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชั่วโมง X 8 ชั่วโมง X2 คนX 6 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 75 คน × 30 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน x 6 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 75 คน × 100 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน x 6 ครั้ง
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายนิทรรศการ 2,000 บาท/ป้าย x 6 ป้าย

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE
NUMBER ONE
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการค้นหาสถานประกอบการดีเด่น
เพือ่ เข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO
BE NUMBER ONE ระดับภาค
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
(ถ้ามี)
382,800

28,800
28,800
354,000
168,000
48,000
120,000
18,000
37,600

9,600
9,600
28,000
6,000
10,000
12,000
105,200

คาชีแ้ จง

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาท/ชั่วโมง X 8 ชั่วโมง X 2 วัน X 3 ครั้ง
- ค่าที่พัก (สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 1,400 บาท/ห้อง/คืน X 40 ห้อง X 1 คืน x 3 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คน × 50 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน x 2 วัน x 3 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คน × 250 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน x 2 วัน x 3 ครั้ง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม ครั้งละ 6,000 บาท x 3 ครั้ง

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชั่วโมง X 8 ชั่วโมง x 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน × 30 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน X 2 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน × 100 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน X 2 ครั้ง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม ครั้งละ 6,000 บาท x 2 ครั้ง

19,200
19,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชั่วโมง x 8 ชั่วโมง x 4 คน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน /
สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าเงินรางวัล
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 กิจกรรมการประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE
NUMBER ONE ในรอบภาค
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
86,000
45,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม) จานวน 100 คน x 1 วัน (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาที่งาน กิโลเมตร
ละ 4 บาท)
10,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน × 50 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน
25,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คน × 250 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน
6,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม ครั้งละ 6,000 บาท x 1 ครั้ง
1,532,900
187,000

21,000
21,000 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 600 บาท/ชั่วโมง x 8 ชั่วโมง x 5 คน
166,000
86,000
36,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 150 คน
50,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) จานวน 150 คน x 1 วัน (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาที่งาน
กิโลเมตรละ 4 บาท)
80,000 - ค่าเงินรางวัล
90,000

90,000
40,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดทารูปเล่มผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบภาค 2,000 บาท/เล่ม X 20 เล่ม
15,000 - ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดทา VTR ผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบภาค (ความยาว 5 นาที)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

กิจกรรมย่อยที่ 3.3 กิจกรรมการประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE
NUMBER ONE ในรอบลงพืน้ ที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 3.4 กิจกรรมการประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE
NUMBER ONE ระดับประเทศ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
20,000 - ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดทาคู่มือ องค์ความรู้ และนวัตกรรม 1,000 บาท/เล่ม x 20 เล่ม
15,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดทาวารสาร TO BE NUMBER ONE 300 บาท/เล่ม X 50 เล่ม
292,500

292,500
50,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) จานวน 150 คน x 1 วัน (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาที่งาน
กิโลเมตรละ 4 บาท)
15,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 150 คน × 50 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน
37,500 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คน × 250 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน
40,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดทารูปเล่มผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบลงพืน้ ที่ 2,000 บาท/เล่ม X 20 เล่ม
150,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม (ตกแต่งสถานที่ จัดทาป้ายนิทรรศการ ผลการดาเนินงาน)
877,600

877,600
442,600
224,000
40,600
96,000
12,000
70,000
150,000

- ค่าที่พัก (สาหรับกองเชียร์) 1,400 บาท/ห้อง/คืน x 40 ห้อง x 4 คืน
- ค่าที่พัก (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 4 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับกองเชียร์) 240 บาท x 5 วัน x 80 คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 5 วัน
- ค่าพาหนะเดินทาง (สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน
- ค่าจ้างเหมาจัดทาบูธนิทรรศการ (ตกแต่งสถานที่ จัดทาป้ายนิทรรศการ ผลการดาเนินงาน)
ป้ายนิทรรศการ ขนาด1.22 x 2.44 เมตร จานวน 8 ป้าย ขนาด 3.66 x 2.44 เมตร จานวน 1 ป้าย
15,000 .-ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดทา VTR ผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ (ความยาว 5 นาที)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

กิจกรรมย่อยที่ 3.5 ประชุมคณะกรรมการอานวยการ/คณะทางานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม

กิจกรรมย่อยที่ 3.6 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาเครือข่าย อาเภอ TO BE
NUMBER ONE
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
40,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดทารูปเล่มผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ 2,000 บาท/เล่ม X 20 เล่ม
230,000 - ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
(6 ล้อ 1 คัน) 15,000 บาท/คัน x 1 คัน x 2 วัน
(รถตู้ 4 คัน) 10,000 บาท/คัน x 4 คัน x 5 วัน
41,200

9,600
9,600
31,600
9,600
16,000
6,000
44,600

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 80 คน × 30 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน x 2 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 80 คน × 100 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน x 2 ครั้ง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม

9,600
9,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 ครั้ง
35,000
10,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน × 50 บาท/มื้อ × 2 มื้อ/วัน x 2 ครั้ง
25,000 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน × 250 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน x 2 ครั้ง
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที่ชำยแดนและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับท้องถิ่น
3,116,100 บาท
การฝึกอบรมประชาชนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหา
ภัยความมั่นคงในพื้นที่อาเภอชายแดน 5 อาเภอ
990,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้นาที่ต้องการ
มีส่วนร่วมในการซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
850,600 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน
ของ 5 อาเภอชายแดน
481,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
ที่ทาการปกครองอาเภอไชยปราการ
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่อาย
ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มอาสามัครป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
447,500 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
การอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชน
ชายแดนเข็มแข็ง
347,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที่ชำยแดนและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่
1, 3, 5

กิจกรรมหลักที่
2, 4

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 : การฝึกอบรมประชาชนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหาภัยความมั่นคงในพื้นที่อาเภอ
ชายแดน ๕ อาเภอ
วงเงิน 990,000 บาท
กิจกรรมหลัก ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพประชากรกลุ่ มเปราะบางและกลุ่ มผู้ นาที่ต้องการมีส่ว นร่ว มในการซั ก ซ้ อม
ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
วงเงิน 850,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอชายแดน
วงเงิน 481,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
วงเงิน 447,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 5 : การอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
วงเงิน 347,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิ ทธิภ าพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายกนก ศรีวิชัยนันท์
ตาแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2615-6
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : จั งหวัดเชีย งใหม่ ได้ยึ ดกรอบนโยบายความมั่ นคงแห่ งรัฐ ซึ่งได้ให้ ความส าคัญเร่งรั ดด าเนิ น การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชั ด เจน พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คงของชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕7) ได้ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดน
เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นหรือได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ในปั จ จุ บั น โดยมุ่งเน้ น ให้ ภ าคส่ ว นได้มี ก ารตระหนั ก และมีจิตส านึ กความมั่ น คงด้า นการผนึ กก าลั งของทุ กภาคส่ ว น
เพื่อนาพลังอานาจของชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา เสริมด้านความมั่นคงของชาติ ได้อย่างประสาน สอดคล้อง และมีเอกภาพในการ
ดาเนินงานทั้งมิติภายในประเทศ และมิติต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การดาเนินงานในกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ
จั งหวัดเชีย งใหม่มีพื้น ที่ อาเภอชายแดนตั้ งอยู่ท างทิศเหนื อของจังหวั ด ติดกับรัฐ ฉาน ประเทศสหภาพเมี ย นมา
ระยะทางชายแดนยาว 227 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเชียงดาว อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ
อาเภอแม่อาย และอาเภอเวียงแหง มีตาบลติดกับแนวชายแดน 12 ตาบล 139 หมู่บ้าน มีช่องทางเข้า-ออกตามธรรมชาติ
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รวม 30 ช่องทาง สภาพเขตแนวชายแดนใหญ่เป็นป่าเขาระยะหลายกิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจนทาให้
มีปัญหาตามแนวชายแดนมากมาย ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายในบริเวณชายแดนปัญหายาเสพติดปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า
ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองสร้างจิตสานึกในความเป็นไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อที่นาพาโดยแรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมา ปัญหาการปักปันหลัก
เขตแดน และทุ่นระเบิด ฯลฯ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัด ตามลาดับความรุนแรง ดังนี้
(1) ปัญหายาเสพติด
1) การลักลอบนาเข้ายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมียาเสพติดจานวนมากพักคอยตามแนว
ชายแดนด้านตรงข้ามในประเทศเพื่อนบ้าน ตัวยาหลักยังคงเป็นยาบ้า ส่วนเฮโรอีนและยาไอซ์ มีแนวโน้มว่ามีการลักลอบ
ลาเลียงเพิ่มขึ้น โดยปลายทางส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศที่สาม
2) การลักลอบลาเลียงแต่ละครั้งจาดาเนินการในปริมาณไม่มาก เน้นการส่งต่อถึงผู้ค้า/ ที่หมายปลายทาง
อย่ า งรวดเร็ ว โดยใช้วิ ธีฝ ากมากั บ รถโดยสารประจาทาง รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล รถจั ก รยานยนต์ รถขนพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ และ
ทางไปรษณีย์ พื้นที่นาเข้าเพื่อความเพ่งเล็ง ได้แก่ พื้นที่อาเภอเชียงดาว ฝาง แม่อาย และพื้นที่รอยต่ออาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับอาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น
(2) ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่าและสภาพ
ความยากลาบากในการดารงชีวิตของประชาชนภายในประเทศเพื่อนบ้านเป็นปัจจัยส าคัญ รวมถึงความต้องการของ
นายจ้างและผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานถูกเพิ่มผลกาไรในการประกอบกิจการของตน วิธี การลักลอบเข้ามาตามแนว
ชายแดนไทย-เมี ย นมา ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส่ ว นมากจะมี ข บวนการน าพาคนต่ า งด้ า วเข้ า มาในประเทศไทย
โดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีการประสานงานและนัดจุดนัดพบระหว่างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเขตเมียนมากับกลุ่มขบวนการ
ผู้นาพาคนต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ชายแดนหลังจากคนต่างด้าวเหล่านั้น ข้ามแนวชายแดนมาตามช่องทางในภูมิประเทศ
เข้ามาในเขตไทยแล้วจะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการผู้นาพาคนต่างด้าวนาไปไว้ตามสวนต่างๆ
หรือสถานที่ปลอดภัยแล้วให้นายหน้าจัดส่งแรงงานเข้าทางานตามสวนผลไม้ โรงงานและสถานที่บริการในพื้นที่หรือส่งเข้า
จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลากลางคืน หรือเวลาที่ปลอดเจ้าหน้าที่
แรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อปี 2557 มีจานวนประมาณ 36,965 คน
โดยส่วนใหญ่จะเป็น คนเชื้อสายสัญชาติเมียนมาโดยหน่วยข่าวความมั่นคงได้วิ เคราะห์ ข้อมูล ไว้ว่านอกจากนี้ยัง มี กลุ่ ม
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจานวนไม่น้อย
(3) ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ และสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ร้อยละ 70 มีสภาพเป็นภูเขา และป่าไม้ ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าเกิดขึ้นในหลาย
พื้นที่โ ดยมีอาเภอที่ป ระสบปั ญหามากที่สุ ด คืออาเภอแม่แจ่ม และอมก๋อยเนื่องจากภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขา และ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า เมื่อมีการเพิ่มจานวนของประชากรชนเผ่าในพื้นที่ จึงเกิดปัญหาการขยายที่ดินทากินเพิ่มเติม
จึงเป็นสาเหตุของการบุกรุกทาลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บางส่วนบุกรุกทาลายป่าไม้เพื่อการปลูกพืช
เสพติด เช่น ฝิ่น ก่อให้เกิดผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ ตามมา เช่น น้าป่าไหลหลาก การกัดเซาะผิวดินในพื้นที่ป่าเกิดเป็น
ดินโคลนถล่ม น้าป่าไหลหลาก แม่น้าลาคลองถูกทบถมจนตื้ นเขิน เกิดปัญหาแล้งซ้าซากในหน้าแล้งและมีปัญหาเรื่อง
หมอกควันจากการเผาป่า ในฤดูเริ่มต้นเพาะปลูก
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(4) ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
จากสภาพเขตแนวชายแดนใหญ่ เป็นป่าเขาระยะ 227 กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจนทาให้
มีปัญหาตามแนวชายแดนมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว
ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า ปัญหาเกี่ยวกับจิตสานึก
ในความเป็นไทยของชนกลุ่มน้อย ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่นาพาโดยแรงงานต่างด้าว ปัญหาการปัก ปัน
เขตแดนและทุ่นระเบิด นอกจากนั้น ยังมีกองกาลังทหารเชื้อสายว้า (UWSA) วางกาลังอยู่ทางด้านอาเภอเวียงแหงและ
อาเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
ความเร่งด่วน : ปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสามารถแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในพื้นที่ได้
อาจจะเกิดปัญหาลุกลามเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนในของประเทศ ซึ่งจะทาให้ยากต่อการแก้ไข ในภาพวงกว้าง จึงต้องดาเนินการ
โดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไปในพื้นที่ส่วนในของประเทศ
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(2.1.1) เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นในที่ชายแดน
(2.1.2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอชายแดน ตาบลและหมู่บ้าน
ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่ งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชนเป็น ชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนเสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์
(2.1.3) เพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง
(2.1.4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่เข้มแข็ง
บนพื้นฐานกระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : 5 อาเภอชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง อาเภอ
ไชยปราการ อาเภอฝาง และอาเภอแม่อาย
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย
- หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง
- ประชาชนในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน ได้แก่ อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง
และอาเภอแม่อาย
- ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาด้านยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง สาธารณภัยและอาชญากรรม
- ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย และบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ที่มีปัญหา
ด้านความมั่นคงของจังหวัด
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
(4.1.1) ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพื้นที่อาเภอชายแดน จานวน 750 คน
(4.1.2) มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพื้นที่อาเภอชายแดน เพิ่มขึ้น 100 คน
(4.1.3) ประชาชนในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน จานวน 410 คน
(4.1.4) มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน
(๔.๒) ผลผลิต
(4.2.1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นในที่
(4.2.2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตระหนักรู้ว่า
ภัยด้านความมั่นคงเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม
(4.2.3) มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
(4.2.4) เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จากการร่วมคิด
ร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
(๔.๓) ผลลัพธ์
สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน และนามาซึ่ง
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรู้
ร่วมกัน และนามาซึ่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 การฝึ กอบรมประชาชนเพื่อสร้ างเสริ ม
ภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหาภัยความ
มั่นคงในพื้นที่อาเภอชายแดน ๕ อาเภอ




2 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประชากรกลุ่ ม
เปราะบางและกลุ่มผู้นาที่ต้องการมีส่วน
ร่ ว มในการซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในการ
สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน




3 การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้ า น ด้ า นการกี ฬ าสร้ า งความสั ม พั น ธ์
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี
กับประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอชายแดน
ที่

กิจกรรมหลัก
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




4 ส่ งเสริ มประสิ ทธิภ าพด้านการข่าวโดย
กลุ่มอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน




5 การอานวยการบริหารจัดการและตรวจ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงานเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรั กษาความปลอดภัย
หมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
ที่

กิจกรรมหลัก

(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 3,116,100 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา
เสพติด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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• เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความั่นคงและความสงบ
โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั
ประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 : การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.) ใน
พื้นที่อาเภอชายแดน ๕ อาเภอ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

3,116,100
990,000 ฝึกอบรม ชรบ.จานวน 5 รุ่น รุ่นละ 150 คน จานวน 2 วัน

120,000
72,000
48,000
755,000
50,000
555,000
150,000
300,000
105,000
25,000
50,000

ค่าวิทยากรภายนอก 5 รุ่น * 12 ชั่วโมง * 1200 บาท
ค่าวิทยากรภาครัฐก 5 รุ่น * 16 ชั่วโมง * 600 บาท
ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ /5 อาเภอ ๆ ละ 10,000 บาท
ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อาเภอ 750 คน * 200 บาท (เหมาจ่าย ไป - กลับ)
ค่าอาหาร /5 อาเภอ 750 คน * 100 บาท * 4 มื้อ
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม /5 อาเภอ 750 คน * 100 บาท * 4 มื้อ
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ /5 อาเภอ อาเภอละ 5,000 บาท จานวน 5 อาเภอ

ค่าจ้างเหมาช่างภาพ สาหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหวการสารวจข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัญหา
ความมั่นคงเพื่อประกอบการฝึก/ อาเภอ
50,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล /บันทึกข้อมูล/จัดทาเอกสารรูปเล่ม /5 อาเภอ
25,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสิ่งพิมพ์ ,สื่อOnline และติดต่อ ประสานงานระหว่างอาเภอชายแดน /5 อาเภอ
115,000
15,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /5 อาเภอ
100,000 ค่าวัสดุสนามและการฝึก /5 อาเภอ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บา้ น/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการ
จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
850,600 ฝึกอบรมจานวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน

21,600
9,600
12,000
775,000
135,000
450,000
120,000
270,000
60,000
60,000

คาชี้แจง

ค่าวิทยากรภายนอก 2 รุ่น * 8 ชั่วโมง * 600 บาท
ค่าวิทยากรภาครัฐก 2 รุ่น * 20 ชั่วโมง * 300 บาท
ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ 2 รุ่น 150 ห้อง * 900 บาท
ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 2 รุ่น * 300 คน * 200 บาท
ค่าอาหาร 2 รุ่น 300 คน * 300 บาท * 3 มื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 รุ่น 300 คน * 50 บาท * 4 มื้อ
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล /บันทึกข้อมูล/จัดทาเอกสารรูปเล่ม โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่นจานวน 2 รุ่น

30,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสิ่งพิมพ์ ,สื่อOnline และติดต่อประสานงานระหว่างอาเภอชายแดน
100,000 ค่าจ้างเหมาจัดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาจุดผ่อนปรนชั่วคราว(จุดผ่อนปรนหลักแต่ง,จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก) ให้
เป็นด่านถาวร
54,000
36,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝกึ อบรม 2 รุ่น
18,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๒ รุ่น

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 3 : การเชื่อมความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกบั ประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอ
ชายแดน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1.1.3 ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
481,000 ดาเนินการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี
กับประเทศเพื่อน ในพื้นที่ ๕ อาเภอชายแดน

335,000
225,000
60,000
25,000
25,000
146,000
73,000
73,000
447,500

14,400
14,400
396,500
246,500
58,500
45,000
117,000
26,000
30,000
5,000
15,000
100,000

ค่าจ้างเหมาทาอาหาร 5 อาเภอ 1,500 คน * 150 บาท
ค่าจ้างเหมาทาอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 5 อาเภอ 1500 คน * 40 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน /5 อาเภอ
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด และเครื่องเสียง /5 อาเภอ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝกึ อบรม /5 อาเภอ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /5 อาเภอ
อบรมจานวน 1 รุ่น จานวน 2 วัน

ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 2 คน * 12 ชั่วโมง * 600 บาท

ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ 65 ห้อง * 900 บาท
ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 150 คน * 300 บาท
ค่าอาหาร 130 คน * 3 มื้อ * 300 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 130 คน * 4 มื้อ * 50 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด และเครื่องเสียง
ค่าจ้างเหมาช่างภาพ สาหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสิ่งพิมพ์ ,สื่อOnline และติดต่อประสานงานระหว่างอาเภอชายแดน
ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารการข่าวตามสถานการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ้นของแต่ละอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลักที่ 5 : การอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ นเพื่อสร้างชุมชนชายแดน
เข็มแข็ง
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
36,600
16,600 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
20,000 ค่าวัสดุสาหรับฝึกอบรม
347,000 ดาเนินการตรวจติดตามการดาเนินการของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน

287,000
237,000
100,000
137,000
50,000
60,000
10,000
50,000

ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อาเภอ
ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ /5 อาเภอ
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล /บันทึกข้อมูล/จัดทาเอกสารรูปเล่ม /5 อาเภอ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /5 อาเภอ อาเภอละ 2,000 บาท
ค่าวัสดุสาหรับฝึกอบรม /5 อาเภอ

ลำดับควำมสำคัญ 41
หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงภำยในเพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงปลอดภัยและควำมมั่นใจของชำวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
1,869,000 บาท
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
272,200 บาท
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
236,800 บาท
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์
และ การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1,360,000 บาท
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

๔
แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงภำยในเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมมั่นใจของชำวเชียงใหม่และ
นักท่องเที่ยว

ดำเนินกำรในพื้นที่ 25 อำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 41

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของ
ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 : แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 272,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม
วงเงิน 236,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และ การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ผ่านวิดีโอคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 1,360,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิ ทธิภ าพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่ว มมือ
ทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
ผู้รับผิดชอบ : นายเจริญ น้อยพินิจ
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112 314 0-5311-2615(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การปรั บ สมดุ ล และการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มุ่ ง เน้ น ในการสร้ า งหลั ก ประกั น
ความปลอดภัยให้สังคม และเน้ นการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยการ
พัฒนาระบบการการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังนั้น ในการที่จะให้เป็นไปตามที่
ยุ ท ธศาสตร์ ก าหนด เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น นั้ น กระบวนการที่ ส าคั ญ คื อ การสร้ า ง
ความปลอดภัยให้สังคม นอกจากนี้ปัญหาที่สาคัญและเร่งด่วนของชาติซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ คือปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น
รากฐานของปัญหาทุกด้านโดยเฉพาะด้านอาชญากรรม ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงมีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนากระบวนการทางาน
ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างมี ประสิ ทธิภาพ กรมคุมประพฤติก็เป็นองค์กรหลั ก
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสติด เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว ผู้กระทาผิดที่อยู่ในการดูแลจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติด ตาม
ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในภารกิจคืนคนดีสู่สังคมทั้งในด้านมาตรการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การดูแลช่วยเหลือ การสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งการจะดาเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จาเป็นต้องพัฒนากลไก
ในการขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งจะส่งผลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทย
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา และอุปสรรคตามมา
ดังนี้
1) ปั ญ หาชนบท ได้ แ ก่ ปั ญ หาราคาผลผลิ ต การเกษตรตกต่ า, ปั ญ หาการลั ก ลอบตั ด ไม้ ท าลายป่ า และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ , การบุ กรุ กที่ดิน เกิดการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา, การเข้าถึงบริการของรัฐด้วย
เทคโนโลยี ปัญหาการเดินทางเข้าสู่เมือง
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2) ปัญหาเมือง ได้แก่ ปัญหาความแออัด ของอาคารบ้านเรือนในเขตเมือง, ปัญหาการจราจรปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
เช่น ปัญหาขยะปัญหาน้าเน่าเสีย, ปัญหาโรคเอดส์, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาอาชญากรรม, ปัญหาการก่อสร้างอาคารบดบัง
สภาพภูมิทัศน์ และไม่เป็นระบบที่ถูกต้อง, ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ, ปัญหาความแออัดของ
อาคารบ้านเรือนในเขตเมือง, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
3) จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนม่าร์ (พม่า) เป็นระยะทางยาวติดต่อกันประมาณ
227 กิโลเมตร ในพื้นที่ 5 อาเภอได้แก่ คือ อาเภอฝาง, แม่อาย, เชียงดาว, เวียงแหง และอาเภอไชยปราการ ตลอดแนว
ชายแดนมีช่องทางเข้า-ออกที่สะดวก 23 ช่อง ทาให้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาการลักลอบนาเข้า ลาเลียง และ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการโจรกรรมรถ ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
นับได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาในระดับรุนแรงเกือบทุกอาเภอ
4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่ายในสถานที่ต่างๆ
รวมถึงสถานที่ราชการที่ไม่สามารถจากัดจานวนคนเข้าใช้บริการได้
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมจะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดเกิดการพัฒนาทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและการจัดระเบียบภายในสังคมการสร้างสภาพแวดล้อมภายในสังคมที่ดี และสามารถอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในจังหวัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจากจากสภาพปัญหาสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาต่างๆในสังคมเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบและหากไม่มีกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดี
อาจจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัจจัยสาคัญที่จะยับยั้งปัญหาเหล่านี้ได้นั้นคือ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี ภาคประชาสังคม ในชุมชน ซึ่ งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิด กับปัญหา ดังนั้น หากทุกภาคส่วนได้มี
ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะการดาเนินการกระบวนการยุติธ รรม การแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิด การช่วยเหลื อ
สงเคราะห์ การติดตามช่วยเหลือ ผู้กระทาผิดให้ครบวงจรแล้ว ปัญหาหากระทาผิดที่รุนแรงในชุมชน หรือกระทาผิดซ้า
ย่อมจะลดลงได้
ความเร่งด่วน :
การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม การสร้างทีมบูรณาการชุมชน
เข้มแข็งในการติดตามเฝ้าระวังผู้กระทาผิดในชุมชนเพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และเป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจาก
ปัญหาอาชญากรรม
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(2.1.1) เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันภัยอาชญากรรม และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน
ภัยอาชญากรรมในชุมชน
(2.2.๒) เพื่อให้เกิดการบูรณาของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าในการอานวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ได้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
(2.2.3) เพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายในการป้องกันและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
(2.2.4) เพื่อจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานีตารวจ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้ง
เอกสารหายออนไลน์และศูนย์รับแจ้งเหตุผ่านวิดีโอคอล
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
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(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : 25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
(4.1.1) ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
(4.1.2) เกิดระบบในการนาภาคประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ว มในการป้องกันกลุ่ มเสี่ ยงในชุมชนให้ ปลอดภัย
จากอาชญากรรรม ในอาเภอที่ดาเนินการ ร้อยละ ๑๐๐
(4.1.3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ %
(4.1.4) การแจ้งความเอกสารหายทีส่ ถานีตารวจลงร้อยละ 50
(4.1.5) เพิ่มการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบวิดีโอคอล ร้อยละ 10
(๔.๒) ผลผลิต
(4.2.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอานวยความยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดการบูรณาการ และ
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อย่างชัดเจน
(4.2.2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ในชุมชน และเกิดแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
(4.2.3) ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการของเจ้าหน้าที่ตารวจได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องมา
สถานีตารวจ
(๔.๓) ผลลัพธ์
(4.3.1) ปัญหาอาชญากรรมลดลง พื้นที่สาธารณะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
(4.3.2) เกิดการพัฒนาระบบในการนาภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรรม ในอาเภอที่ดาเนินการ
(4.3.3) ประชาชนมีความพึงพอใจ ลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานีตารวจ และได้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาอาชญากรรม
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนได้รับความปลอดภัยทางสังคม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจภายใน
จังหวัด เนื่ องจากภาคการท่องเที่ย วเกิดความมั่นใจในการการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดเชียงใหม่
ภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มเติม
เชิงลบ : -
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 272,200 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป้ อ งกั น
อ า ช ญ า ก ร ร ม ใ น ชุ ม ช น ใ ห้ แ ก่
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัย
จากอาชญากรรม
งบประมาณ 236,800 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น เ ชิ ง พื้ น ที่

(เจ้าหน้าที่แกนนาภาคประชาชน) เพื่อ
เตรียมความพร้อม และวางแผนการจัด
กิจกรรมในพื้นที่


2 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ระบบการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชา
สังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้
ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม ใน ๕
กลุ่มพื้นที่


3 การประชุมติดตามผลจานวน ๕ ครั้ง ๆ
ในแต่ละพื้นที่
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และ การรับแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,360,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชนด้ ว ย
การรั บ แจ้ ง เอกสารหายออนไลน์ แ ละ
การรั บ แจ้ ง เหตุ ด่ ว นเหตุ ร้ า ยผ่ า นวิดีโ อ
คอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,869,000 บาท

จ้างเหมา
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(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา
เสพติด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
2) เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

- ไม่มี

-

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความัน่ คงและความสงบ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่ คงภายในเพือ่ สร้างความมัน่ คงปลอดภัยและ
ความมัน่ ใจของชาวเชียงใหม่และนักท่องเทีย่ ว
กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

1,869,000
272,200 จัดอบรม 120 คน จานวน 2 วัน จานวน 1 รุ่น

22,200
6,000 ค่าวิทยากรในการเสวนา 600 บาท x 5 คน x 2 ชั่วโมง
4,200 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 7 ชั่วโมง
12,000 ค่าวิทยากรกลุ่มในการระดมความคิดเห็นการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมด้านต่างๆ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม โดยมีวิทยากรกลุ่มๆ ละ 2 คน(600 บาท x 10 คน x 2 ชั่วโมง)
250,000
15,000 ค่าที่พักเจ้าหน้าที่โครงการ (ห้องละ1,500 บาทx10 ห้อง)
235,000
36,000 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ(120 คนx300บาท)
82,500 ค่าที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ (ห้องละ1,500 บาทx55 ห้อง)
72,000 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คนx 300 บาท x 2มื้อ
6,000 ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่โครงการ 10 คนx 300 บาท x 2มื้อ
24,000 อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คนx 50 บาท x 4 มื้อ
2,000 อาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่โครงการ 10 คนx 50 บาท x 4 มื้อ
8,400 ค่าเอกสารประกอบโครงการ 120 ชุด x 70 บาท
4,100 วัสดุโครงการ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การประชุมคณะทางานเชิงพืน้ ที่ (เจ้าหน้าทีแ่ กนนาภาคประชาชน)
เพือ่ เตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม ใน ๕
กลุ่มพืน้ ที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
236,800

คาชีแ้ จง

9,000

8,000
๔,๐๐๐ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆละ ๕๐ บาท รวมจานวน ๔๐ คน
4,000 ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมจานวน ๔๐ คน
1,000 ค่าวัสดุ
216,600 อบรม 310 คน จานวน 5 รุ่นๆละ 62 คน

๒๓,๔๐๐
๙,๐๐๐ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๕ ครั้ง ครั้งละ ๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท
๑๔,๔๐๐ ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มย่อยจานวน ๑๖ กลุ่มๆ ละ ๑ คน ครั้งละ ๑.๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
188,200
184,200
๖๒,๐๐๐ ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๑๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท
๓๓,๕๐๐ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕ ครั้ง ครั้งละ ๒ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท รวมจานวน ๓๓๕ คน
67,000 ค่าอาหารกลางวัน ๕ ครั้ง ครั้งละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๐๐ บาท รวมจานวน ๓๓๕ คน
21,700 ค่าวัสดุ หนังสือหรือเอกสารประกอบการอบรม ปากกา กระดาษ และอื่นๆ จานวน ๕ ครั้ง รวมจานวน ๓10 คน ๆละ
7๐ บาท
4,000 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ ๕ ครั้ง ครั้งละ ๘๐๐ บาท
5,000
5,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๕ ครั้งๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การประชุมติดตามผลจานวน ๕ ครั้ง ๆ ในแต่ละพืน้ ที่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมหลักที่ 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์
และ การรับแจ้งเหตุดว่ นเหตุร้ายผ่านวิดโี อคอลในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
กล้องเว็บแคมพร้อมขาตั้ง (Webcam Camera)
ชุดโปรแกรมระบบวิดีโอคอล

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
11,200

คาชีแ้ จง

6,200
๖,๒๐๐ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕ ครั้ง ครั้งละ ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท รวมจานวน 125 คน
5,000
5,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๕ ครั้งๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
1,360,000

880,000 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 ราคาชุดละ 22,000 บาท จานวน 40 ชุด
120,000 กล้องเว็บแคมพร้อมขาตั้ง ราคาชุดละ 3,000บาท จานวน 40 ชุด
360,000 ชุดโปรแกรมระบบวิดีโอคอล จานวน 1 ชุด
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแก่ประชำชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5,654,800 บาท
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
385,600 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สร้างความเข้าใจระบบการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนจาก
กรณีสาธารณภัยให้แก่ผู้นาท้องถิ่น
469,200 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้า
คูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่ง
ของจังหวัดเชียงใหม่
4,800,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแก่ประชำชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1.2 สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

1.1 สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 : การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 385,600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างความเข้าใจระบบการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีสาธารณภัยให้แก่
ผู้นาท้องถิ่น
วงเงิน 469,200 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหา
การกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 4,800, 000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์
ตาแหน่ง หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1470 (๑)
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในประเด็นด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ มีความพร้อมสามารถรับ มื อกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 2570 ข้อ 5 ระบุว่า “การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่ที่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ” จากประเด็น
การพัฒนาทั้งของประเทศและของจังหวัด กล่าวได้ว่า มุ่งเน้นในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติ
ซึ่งหากดูจ ากสถิติการเกิดสาธารณภัย ในพื้น ที่จั งหวัดเชียงใหม่จะพบว่า เป็นจังหวัดที่มีส าธารณภัย เกิดขึ้นตลอดทั้งปี
ทั้งที่เป็นสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์และวางแผนการบริหารจัดการได้ อาทิ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง และสาธารณภัย
ที่มีรูปแบบใหม่ หรือมีความซับซ้อน ซึ่งทาให้คาดการณ์และบริหารจัดการได้ยากยิ่งขึ้น อาทิ ภัยจากการคมนาคมและ
การขนส่งที่เกิดจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ที่มีสารเคมีและวัตถุอันตราย การเกิด
อุทกภัย น้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม การเกิดสาธารณภัยระหว่างที่เกิดโรคระบาดในคนหรือสัตว์ การเกิดแผ่นดินไหว
ที่ส่งผลให้อาคารถล่มจนเกิดเกิดอัคคีภัย และเส้นทางการจราจรขาด ซึ่งทาให้การบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัย
มีความซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้น จากสภาวการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ดังนั้น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จึงดาเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการ
สาธารณภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานตอบโต้สาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากสถานการณ์สาธารณภัย ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะทีวีความรุนแรง และ
ซับซ้อนขึ้น เนื่องจากมีการสถานการณ์สาธารณภัยมากกว่า 1 ประเภทภัยในคราวเดียว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และนามาสู่ความตื่นตระหนกและความสับสนวุ่นวาย จาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้อง
เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยได้ และบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัย
ที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นเอกภาพ มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจน สามารถตอบโต้
สถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะ และความชานาญในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการประสานการ
ปฏิบัติงานในอนาคต
ความเร่งด่วน :
เนื่องจากสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันทวีความรุนแรง ซับซ้อน และมี ลักษณะการเกิดสาธารณภัย
หลากหลายรูปแบบทับซ้อนกัน จาเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งกาลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และองค์ความรู้
ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติ รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนในการ
บริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความรุนแรงและซับซ้อน
2) เพื่อให้ ทราบถึงข้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติ และช่องว่างในการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความรุนแรงและ
ซับซ้อน
3) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภ าพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความเป็นเอกภาพ
5) เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยของภาครัฐ
6) เสริมสร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) ส่งเสริมความรู้ในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) สร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้า
ในพื้นที่ 10 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่
10) จัดทาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละตาแหน่ง โดยใช้ความรู้ในทางวิชาการ
ร่วมกับองค์ความรู้ของชุมชน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ

3

(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการตอบโต้สถานการณ์
สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
(4.1.1) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเตรียมความพร้อม
ในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มากกว่าร้อยละ 80
(4.1.2) ผู้บริหารและเจ้าหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ มากกว่าร้อยละ 80
(4.1.3) พื้นที่ 10 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและ
ถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้าอย่างครบถ้วนในทุกตาบล
(4.1.4) พื้นที่ 10 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละตาแหน่ง
ครอบคลุมในทุกตาบล
(๔.๒) ผลผลิต
(4.2.1) มีแผนการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(4.2.2) มีการปรั บ ปรุ งทรั พยากรบุ คคล วัส ดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ของหน่วยงาน
(4.2.3) ภาพถ่ายกิจกรรม และ VCD ของการการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรง
และซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise)
(4.2.4) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(๔.๓) ผลลัพธ์
(4.3.1) มีการบู ร ณาการการปฏิบั ติง านร่ว มกัน ของหน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน มูล นิธิ ตลอดจนภาคีเครือ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง
(4.3.2) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชาการ
เหตุการณ์และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ
(4.3.3) บุ ค ลากรมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ จ ากการฝึ ก ซ้ อ ม อั น จะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(4.3.4) ประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การสถานการณ์ ส าธารณภั ย และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
บรรเทาทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหม่ได้รั บ ความไว้ว างใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
การยกย่องให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน
เชิงลบ : -
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 385,600 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66


1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างความเข้าใจระบบดาเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีเกิดสาธารณภัยให้แก่
ผู้นาท้องถิ่น
งบประมาณ 469,200 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การยกระดั บ ขี ด ความสามารถผู้ น า
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยในระดับพื้นที่ : การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน

2 การยกระดั บ ขี ด ความสามารถผู้ น า
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ : การช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนน และวิธีการ
แก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 4,800,000 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีด
ขวางทางน้ าในล าน้ าคู ค ลองและถนน
และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทาง
น้าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่
(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 5,654,800 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา
8.1 มีการปรับปรุงทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
8.2 มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
8.3 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์
และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ
8.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึ กซ้อม อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยังไม่สิ้นสุด หรือยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาจต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรง
และซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความั่นคงและความสงบ
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 : การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

5,654,800
385,600 ดาเนินการจาลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อม ในเรื่องของวัน เวลา
สถานที่ และสถานการณ์ จานวน 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะ จานวน 1 วัน การจาลองสถานการณ์ฯ จานวน 1 วัน และ
หลังจากเสร็จสิ้นการจาลองสถานการณ์ฯ จะมีการประชุมถอดบทเรียน

3,600
3,600
379,600
7,600
3,600
4,000
372,000
3,500
3,500
10,500
45,000
17,500
25,000
10,000
30,000
15,000
15,000
100,000
50,000
3,500
3,500
10,000

ค่าตอบแทนวิทยากร การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ 5 คน ระยะเวลา 3 วัน วันละ 240 บาท
ค่าที่พัก เจ้าหน้าที่ 5 คน ระยะเวลา 2 คืน คืนละ 400 บาท
ค่าอาหารว่าง การประชุมฯ ครั้งที่ 1 จานวน 100 คน คนละ 35 บาท
ค่าอาหารว่าง การประชุมฯ ครั้งที่ 2 จานวน 100 คน คนละ 35 บาท
ค่าอาหารว่าง การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จานวน 150 คน คนละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน การฝึกซ้อมบนโต๊ จานวน 150 คน คนละ 300 บาท
ค่าขนมว่าง การจาลองสถานการณ์ฯ จานวน 250 คน คนละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน การจาลองสถานการณ์ฯ จานวน 250 คน คนละ 100 บาท
ค่าขนมว่าง การประชุมถอดบทเรียน จานวน 100 คน คนละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน การประชุมถอดบทเรียน จานวน 100 คน คนละ 300 บาท
ค่าเช่าสถานที่ จาลองสถานการณ์ฯ
ค่าเช่าอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ การซ้อมแผนบนโต๊ะ
ค่าอุปกรณ์และวัสดุการฝึก การจาลองสถานการณ์ฯ
ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจาลองสถานการณ์ฯ
ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 1 จานวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 2 จานวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
ค่าเอกสารประกอบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ จานวน 10,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมหลักที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม
เพื่อให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การยกระดับขีดความสามารถผู้นาท้องถิ่นเพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ : การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ

กิจกรรมย่อยที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถผู้นาท้องถิ่นเพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ : การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
30,000 ค่าเอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน จานวน 30,000 บาท
2,400
2,400 1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 2,400.- บาท
469,200
234,600 ดาเนินการให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นในด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จานวน 1 วัน

3,600
3,600
231,000
180,000
64,000
64,000
32,000
20,000
51,000
50,000
1,000
234,600

3,600
3,600
180,000
160,000
64,000
64,000
32,000
20,000

ค่าตอบแทนวิทยากร การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

ค่าอาหารว่าง จานวน 640 คน คนละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 640 คน คนละ 100 บาท
ค่าเอกสาร จานวน 640 ชุด ชุดละ 50 บาท
ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจาลองสถานการณ์ฯ
ค่าอุปกรณ์และวัสดุ สาหรับฝึกอบรม
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ดาเนินการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนวิทยากร การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

ค่าอาหารว่าง จานวน 640 คน คนละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 640 คน คนละ 100 บาท
ค่าเอกสาร จานวน 640 ชุด ชุดละ 50 บาท
ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจาลองสถานการณ์ฯ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและ
ถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น
๔.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา (รายละเอียดแสดงใน รายละเอียดราคากลางจ้างที่ปรึกษาตามแนบ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
51,000
50,000 ค่าอุปกรณ์และวัสดุ สาหรับฝึกอบรม
1,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,800,000

คาชี้แจง

4,800,000 ลักษณะกิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าใน
แต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดทาระบบข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้าครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาได้จัดทาในพื้นที่
15 อาเภอเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยเหลืออีกอาเภอ 10 อาเภอ ได้แก่ อ.แม่แตง อ.เวียงแหง อ.พร้าว อ.เชียงดาว อ.
จอมทอง อ.อมก๋อย อ.ดอยเต่า อ.ฮอด อแม่แจ่ม และ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีด
ขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้าในพื้นที่ 10 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และ 2.จัดทาวิธีการและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละตาแหน่ง โดยใช้ความรู้ในทางวิชาการร่วมกับองค์ความรู้ของชุมชน
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หัวข้อ
1. ชื่อโครงกำร
2. งบประมำณ
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
โครงกำรส่งเสริ มควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อควำมปลอดภัยชำว
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
18,210,900 บาท
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุ
ทำงถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ)
301,500 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
กำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนของ
ประชำชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
1,200,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนน
3.1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง
ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000
- กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ตาบลท่าศาลา ตาบลหนองหอย ตาบลป่าแดด
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร
5,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1,880,000 บาท
อาเภอพร้าว
3.3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอาเภอ หมู่ที่ 1
ตาบลยุหว่า เชื่อม หมู่ที่ 10 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่
1,240,000 บาท
อาเภอสันป่าตอง
3.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ที่ 1
บ้านหนองอาบช้าง เชื่อมถนนสายหัวน้าริน ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
4,132,400 บาท
อาเภอแม่ริม

-2–
หัวข้อ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

รำยละเอียด
3.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล
(ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม หมู่ที่ 7 ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
2,831,000 บาท
อาเภอสารภี
3.6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง
ถนน อบจ.ชม.สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1,626,000 บาท
อาเภอสารภี

แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570
ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำร ส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อควำมปลอดภัยชำวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 3

กิจกรรมหลักที่
1 ,2

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ)
วงเงิน 301,500 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่
วงเงิน 1,200,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
วงเงิน 16,709,400 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนงาน : แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยดาเนินการ : 1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3. ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
4. ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
5. ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
6.ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์
ตาแหน่ง หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1470
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
จังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นจังหวัดเมืองหลวงของภาคเหนือ ด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
การท่องเที่ยว ส่งผลให้มีประชาชนโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจานวนมาก ทั้งที่มาประกอบอาชีพ และ
มาศึ ก ษาเล่ า เรี ย น การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชาชนส่ ง ผลให้ ก ารคมนาคมในพื้ น ที่ มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล
รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงรถจักรยานที่เข้ามามีบทบาทในแง่ของการออกกาลังกาย ทั้งหมดนี้ มีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด ที่มีสภาพอากาศอากาศเย็น
เกือบตลอดทั้งปี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและเชิงเขา มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” อาเภอจอมทอง
และมีส ถานที่ท่องเที่ย วตามพื้น ที่สูงมากมาย อาทิ ดอยหลวงเชียงดาว อาเภอเชียงดาว และดอยอ่างขาง อาเภอฝาง
ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบทั้งการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเดินป่า การศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากสาหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
ดังจะเห็นได้จากจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จั งหวัดเชียงใหม่ จากสถิติในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยว
เดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวัด เชีย งใหม่ จ านวน 10,820,564 คน แยกเป็ น ชาวไทย 7,447,702 คน
ชาวต่างประเทศ 3,372,862 คน โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวรวม 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)
เท่ากั บ ร้ อยละ 4.58% ซึ่งสร้ างรายได้แ ก่จั งหวัด สู ง ถึง 109,056 ล้ านบาท ทั้งนี้ ข้อมูล การเกิ ด อุบั ติเหตุท างถนน
ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จานวน
2,161 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จานวน 1,713 คน และมีผู้เสียชีวิต จานวน 600 คน และในปีดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุใหญ่

ถึง 6 ครั้ง ซึ่ง 2 ใน 6 ครั้ง เป็นนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 9 ราย จานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล หรือช่วงฤดูท่องเที่ยว ที่มีจานวนมาก ทาให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าในช่วงปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ดังนั้น
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยุติลง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวจานวนมหาศาล สิ่งที่เป็นความท้าทายในการบริหารจัดการ คือ เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเข้ามาในลักษณะของทัวร์ที่เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร
ประจาทางปรับอากาศ (รถทัวร์ 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น) นอกจากนี้ ลักษณะของถนนที่มีความลาดชัน ความเชี่ยวชาญของ
พนักงานขับรถ ตลอดจนสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาล้วนมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุที่คร่าชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศ และทาให้การดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
ในประเด็นด้านความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ด้วยการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองถนนปลอดภัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2570) ข้างต้น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจาเป็นดาเนินโครงการ “เชียงใหม่
ถนนปลอดภัย เมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก” โดยการส่งเสริมการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
บนท้องถนนและให้ ความรู้ เรื่ องกฎจราจรให้ แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดความความสูญเสีย และลดกระทบต่อความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่กล่าวว่า “นครแห่งชีวิต
และความมั่งคั่ง" (City of Life and Prosperity) อันหมายถึง เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มา
เยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยและภาวะวิกฤต
ยังขาดการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมกรณีการเกิดภัยอย่างเป็นระบบทั้งการสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ขั้นตอน
วิธีการ แนวทางปฏิบัติ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเมื่อเกิดสถานการณ์ มาตรการป้องกันแก้ไข
บรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีปฏิบัติฟื้นฟู เยียวยาแก่ผู้ประสบภัย และพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการเกิดภัย
ความเร่ ง ด่ ว น : เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนถื อ เป็ น สาเหตุ ห ลั ก อย่า งหนึ่ ง ที่ ค ร่า ชีวิต และทรั พ ย์ สิ นของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียดังกล่าว แต่ละภาคส่วนจาเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านกาลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(๒.๑.๑) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว และลดความเสี่ยงในการ
สูญเสียชีวิต (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
(2.1.2) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่
(2.1.3) เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่
(2.1.4) เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนา

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ในพื้นที่ 25 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
(4.1.1) หน่วยงานที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) มากกว่าร้อยละ 90
(4.2.2) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง
(๔.๒) ผลผลิต
(๔.๒.๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ)
(4.2.2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในกระบวนการบริ ห ารจั ด การอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่ ข อง
นักท่องเที่ยวต่างชาติ)
(4.2.3) ประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนน
(4.2.4) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนา
(๔.๓) ผลลัพธ์
(4.3.1) หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ)
(4.3.2) นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(4.2.3) ประชาชนมี ค วามตระหนั ก เรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนน จากการได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
ความปลอดภัยทางถนน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และ จอ LED
(4.3.4) จานวนอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
(4.3.5) จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่และเหมาะกับการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยทางถนน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนรับทราบบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติทางถนน
(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
เชิงลบ : การจราจรไม่คล่องตัวในช่วงเวลาที่มีการจาลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ)
งบประมาณ 301,500 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66

1 การเตรี ย มความพร้ อ มในการตอบโต้

สถานการณ์ ก ารเกิ ด อุ บั ติเ หตุ ท างถนน
(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,200,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 การประชาสั ม พั น ธ์ เ สริ ม สร้ า งความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
งบประมาณ 16,709,400 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว/ ที่ทาการปกครองอาเภอ
สารภี/ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ริม/ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ที่
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




1 ปรั บ ปรุ งฝาตะแกรงเหล็ กบนผิวจราจร
ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวง
หมายเลข 1141 ตอนดอนจั่ น เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.
7+565 (เป็ น แห่ ง ๆ) ต าบลท่ า ศาลา
ตาบลหนองหอย ตาบลป่าแดด ตาบลสุ
เทพ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร




2 ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
สายทางบ้ า นประดู่ หมู่ ที่ 2 - บ้ า นทุ่ ง
บวกข้ า ว หมู่ ที่ 6 ต าบลแม่ ปั๋ ง อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่
3

4

5

6

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66




ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสาย
อ้มอาเภอ หมู่ที่ 1 ตาบลยุหว่า เชื่อม หมู่
ที่ 10 ต าบลยุ ห ว่ า อ าเภอสั น ป่ า ตอง
จังหวัดเชียงใหม่




ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ซอย
สันนกแซว หมู่ที่ 1 บ้านหนองอาบช้าง
เชื่ อ มถนนสายหั ว น้ าริ น ต าบลสั น โป่ ง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่




ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก สาย
เลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้าน
แควตุ้ม หมู่ที่ 7 ตาบลท่ากว้าง อาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่




ปรั บ ปรุ งถนนลาดยาง (Overlay) ซอย
16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง ถนน อบจ.ชม.
สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4
ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จั ง หวั ด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 18,210,900 บาท
(8) รายงานความสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่านมา (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ความพร้อมของโครงการ
(10.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา
เสพติด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 1. กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวงหมายเลข
1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ตาบลท่าศาลา ตาบลหนองหอย ตาบล
ป่าแดด ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ที่ 6 ตาบล
แม่ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอาเภอพร้าว จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ
โดยดูแล บารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอาเภอ หมู่ที่ 1 ตาบลยุหว่า เชื่อม หมู่ที่ 10 ตาบล
ยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอาเภอสันป่าตอง จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการ
โครงการ โดยดูแล บารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ที่ 1 บ้านหนองอาบช้าง เชื่อมถนนสาย
หัวน้าริน ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอาเภอแม่ริม จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหาร
จัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม หมู่ที่ 7
ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จั งหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอาเภอสารภี จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการ
โครงการ โดยดูแล บารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง ถนน อบจ.ชม.สายบ้านปาก
กอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอาเภอสารภี จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ
และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความั่นคงและความสงบ
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ )
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

18,210,900
301,500 ดาเนินการจาลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จานวน 1 วัน โดยจะมีการประชุมเตรียม ความ
พร้อมในเรื่องของวัน เวลา สถานที่ และสถานการณ์ จานวน 2 ครั้ง หลัวจากนั้นจะเป็นการจาลองสถานการณ์ จานวน 1 วัน
และหลังจากเสร็จสิ้นการจาลองสถานการณ์ฯ จะมีการประชุมถอดบทเรียน

301,500
7,600
3,600 ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ 5 คน ระยะเวลา 3 วัน วันละ 240 บาท เป็นเงิน 3,600.- บาท
4,000 ค่าที่พัก เจ้าหน้าที่ 5 คน ระยะเวลา 2 คืน คืนละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท
191,500
3,500 ค่าขนมว่าง การประชุมฯ ครั้งที่ 1 จานวน 100 คน คนละ 35 บาท
3,500 ค่าขนมว่าง การประชุมฯ ครั้งที่ 2 จานวน 100 คน คนละ 35 บาท
17,500 ค่าขนมว่าง การจาลองสถานการณ์ฯ จานวน 250 คน คนละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
25,000 ค่าอาหารกลางวัน การจาลองสถานการณ์ฯ จานวน 250 คน คนละ 100 บาท
10,000 ค่าขนมว่าง การประชุมถอดบทเรียน จานวน 100 คน คนละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ
30,000 ค่าอาหารกลางวัน การประชุมถอดบทเรียน จานวน 100 คน คนละ 300 บาท
3,500 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 1 จานวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท
3,500 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 2 จานวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท
30,000 ค่าเอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน
15,000 ค่าเช่าสถานที่ จาลองสถานการณ์ฯ
50,000 ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจาลองสถานการณ์ฯ
102,400
2,400 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
100,000 ค่าอุปกรณ์และวัสดุการฝึก การจาลองสถานการณ์ฯ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
1,200,000

คาชี้แจง

1,200,000
300,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ /ข่าวรายงาน เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ความยาว ๒ - ๓ นาที
เผยแพร่ทางสื่อโทรทัสน์และสื่อออนไลน์ จานวน ๑๐ ตอน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
200,000 ค่าจ้างผลิตสปอตวิทยุจานวน ๕ เรื่อง ๆ ละ ๙ ภาษา (ภาษาชนเผ่า ๗, ภาษาพื้นเมือง ๑ และไทยกลาง ๑) รวม ๔๕ สปอต
พร้อมเผยแพร่สปอตทางสถานีวิทยุ /วิทยุชุมชน เผยแพร่รวม ๑,๕๐๐ ครั้ง
300,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ สัญจรปลอดภัย ชาวเชียงใหม่ มีวินัยจราจร แผยแพร่ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๔๐ ตอน ความยาวตอนละ ๒๐ - ๒๕ นาที ตอนละ ๗,๕๐๐ บาท
300,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ออกอากาศทาง NBT North CH ๑๑ Digital จานวน ๒ ตอนๆ ละ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
100,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอสั้น รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” ความยาว ๑ – ๒ นาที เผยแพร่ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ จานวน ๑๐ ตอน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทาง
หลวงหมายเลข 1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็น
แห่งๆ) ตาบลท่าศาลา ตาบลหนองหอย ตาบลป่าแดด ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

16,709,400
5,000,000

5,000,000 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่
ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ตาบลท่าศาลา ตาบลหนองหอย ตาบลป่าแดด ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งบวก
ข้าว หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอาเภอ หมู่ที่ 1 ตาบลยุหว่า
เชื่อม หมู่ที่ 10 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ที่ 1 บ้านหนองอาบ
ช้าง เชื่อมถนนสายหัวน้าริน ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้)
บ้านแควตุ้ม หมู่ที่ 7 ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง ถนน
อบจ.ชม.สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตาบลสารภี อาเภอสารภร จังหวัดเชียงใหม่
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท

งบประมาณ
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)
1,880,000

คาชี้แจง

1,880,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
1,240,000

1,240,000 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอาเภอ หมู่ที่ 1 ตาบลยุหว่า เชื่อม หมู่ที่ 10 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่
4,132,400

4,132,400 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ที่ 1 บ้านหนองอาบช้าง เชื่อมถนนสายหัวน้าริน ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
2,831,000

2,831,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม หมู่ที่ 7 ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
1,626,000

1,626,000 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง ถนน อบจ.ชม.สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตาบล
สารภี อาเภอสารภร จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร 0 5311 2703
Email : plancm.700@gmail.com

