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บทสรุปผู้บริหาร 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 
ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณและให้ถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยให้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับเป็นแผนเดียว (One Plan) และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพ 
โอกาส และความต้องการของพ้ืนที่ 

 จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ประมาณ 12.57 ล้านไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ  
2 ของประเทศ มีประชากร 1.785,791 คน 840,721 ครัวเรือน โดยจังหวัดมีศักยภาพในหลายด้าน  
ที่ส่งผลให้มีความโดนเด่น อาทิ เส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ 
สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสุขภาพ  สินค้าทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้  เมืองหนาวที่โดดเด่นและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้ง 
มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนา ที่จะสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็น “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นเมืองที่ให้ความสุข
และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก ภายใต้การพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการพัฒนาด้าน  
การท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชน 
มีความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวทางในการพัฒนา และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายภายใต้ 5 ประเด็นการพัฒนา คือ (1) การส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เ พ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น   
(2) การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  
(3) การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) (4) การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) และการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และ (5) การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาสังคม  เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละมิติการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป 

 
 
        จังหวัดเชียงใหม่ 
        กันยายน 2564 



 
 
 
 

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

และสรุปสาระส าคัญ 
ของแผนพัฒนาจังหวัด 

 
 
 
 
 



2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

แผน
ระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
• เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น 

• ประเด็นสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว  

• ประเด็นการเกษตรสร้าง
มูลค่า และอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
ความมั่นคง 

• เป้าหมาย บ้านเมืองมีความ
มั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

• ประเด็นการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 

• การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพมนุษย ์
• เ ป้ าหมาย  คนไทย เป็ นคนดี   

คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

• ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วง
ช่วงชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 
• เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และ

ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ใ น ทุ ก มิ ติ /  
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ 

• ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ า   
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

• ประเด็นการเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 

• ประเด็นการเพิ่มชีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา  
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• เ ป้ า หม าย  อนุ รั กษ์ แ ล ะ รั กษา

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล/ ฟื้นฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
ทา ง ล บ จ า ก ก า ร พัฒน า สั ง ค ม
เศรษฐกิจของประเทศ/ ใช้ประโยชน์
แ ล ะ ส ร้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บ น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศ 

• ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสั ง คมที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อสภาพ
ภูมิอากาศ 

• ประเด็นพัฒนาความมั่ นคงน้ า  
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



แผน
ระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การท่องเท่ียว 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
(2) ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

• แผนย่อยการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (2) เมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
(3) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่องเที่ยวเ ชิงธุรกิจเยอะขึ้น  
(2) การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติของไทย 

• แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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) สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

• แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกจิสีเขียว 
- เป้าหมายแผนย่อย พื้นที่สีเขียว
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- เป้าหมายแผนย่อย (1) คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
(2) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเช้ือ ของเสียอันตรายสารเคมี 
ใ น ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ก า ร
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• แผนย่อยการยกระดับกระบวน
ทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
- เป้าหมายแผนย่อย คนไทยมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ 
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การบริหารจัดการน้ า 

ทั้งระบบ 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 

แ ม่ น้ า ล า ค ล อ ง แ ล ะ แ ห ล่ ง น้ า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพให้มีระบนิเวศท่ีดี 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ 

• เรื่อง/ประเด็นการปฏริูปที่ 1 
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 

• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 2  
การส่ ง เสริ มและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 
การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 4  
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้า
และการลงทุนของไทยในภูมิภาค 

• เรื่อง/ประเด็นการปฏริูปที่ 5 
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็น
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
• เรื่อง/ประเด็นการปฏริูปที่ 1 

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ใหไ้ด้
ตามเป้าหมาย 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

• ยุทธศาสตร์  การสร้างความ
เข้มแข็ งทาง เศรษฐกิจ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
(1) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
(2) การสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจรายสาขา 

• แนวทางการพัฒนา  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม 
(2) การเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ 

• ยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
(1) รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
(2) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ 
(3 )  เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
จากภั ยพิบั ติ  ค วามสูญ 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 สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันแก้ไขปัญหา 
ภัยคุกคามข้ามชาติ 

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่  ๘  เ ส ริ ม สร้ า งความ
เข้ มแข็ งและภู มิ คุ้ มกัน
ความมั่นคงภายใน 

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ 19 รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



• แผนย่อยการท่องเท่ียวเชื่อมโยง
ภูมิภาค 
- เป้าหมายแผนย่อย ประเทศไทย
เป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซยีน  

• แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเท่ียว 
- เป้าหมายแผนย่อย  
(1) นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น  
(2) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน
ดีขึ้น  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การเกษตร 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น  
(2) ผลผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น  

• แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 
• เป้าหมายแผนย่อย  

(1) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น  
(2) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของ
ไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น 

• แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 
- เป้าหมายแผนย่อย  
(1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
(2) วิสาหกิจการเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ 
- เป้าหมายแผนย่อย แม่น้ าล าคลอง
และแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี   
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• แผนย่อยการส่งเสริมศกัยภาพ
ผู้สูงอายุ 
-  เป้าหมายแผนย่อย ผู้สู งอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่  มีความมั่นคงใน
ชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต  มีส่ วนรวมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การเสรมิสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

• แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) แก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(3) ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) บริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(5) การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

• ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
(1) ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ  
(2) สังคมมีความสมานฉันท์  
ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนใน
ชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สั นติ  ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
(3) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และ
นานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ 
 



• แผนย่อยเกษตรแปรรูป 
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตร
แปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมลูค่าเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
- เป้าหมายแผนย่อย  
(1 )  สิ นค้ าที่ ไ ด้ จ าก เทค โนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
(2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร 
- เป้าหมายแผนย่อย  
(1) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
(2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ผู้ประกอบการและวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ผู้ ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

• แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอจัฉริยะ 
- เป้าหมายแผนย่อย  
(1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้น
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  

- เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมี
ความรอบรูด้้านสุขภาวะสามารถูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเปน็
สังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพ
ดีสูงขึ้น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น พลังทางสังคม 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัย 
เชิงรุก 
- เป้าหมายแผนย่อย  
(1) ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น  
(2) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ื นฐ านแล ะ หลั กปร ะ กั นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
- เป้าหมายแผนย่อย คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ 
กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน 
เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
( ๒ )  ก า รพัฒนา เ ส ริ มสร้ า ง
ศักยภาพการป้องกันประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ  
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง 
เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  

 
 



(2) ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น 

• แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด 
- เป้าหมายแผนย่อย  
(1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น  
(2) ความสามารถในการแข็งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น  
(3) การขยายตัวการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อ
ต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม ่
- เป้าหมายแผนย่อย  
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบายดีขึ้น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น เศรษฐกจิฐานราก 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 

(1) รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง 

• แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
- เป้าหมายแผนย่อย ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น 

•  แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา 
เฉพาะกลุ่ม 
- เป้าหมายแผนย่อย มีระบบและ
กลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลมุ
มากยิ่งข้ึน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น ความมั่นคง 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 

(1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุก
มิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น  
(2)  ประชาชนอยู่ ดี  กิ นดี  และ 
มีความสุขดีขึ้น 

• แผนย่อยการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
- เป้าหมายแผนย่อย  
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
- เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 



 

แผน
ระดับ 3 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ 

ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ ด้านยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลคา่เพิ่มสูง 
ยุทธศาสตร์ ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบรหิาร จดัการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท้ั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน  

 

สาระ 
ส าคัญ
แผน 

พัฒนา
จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง” (City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคณุค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่ 
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
1. เศรษฐกิจสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และประชากรมรีายได้ 

1.1 อัตราการเปลีย่นแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อปี 
1.2 รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น 
1.3 อัตราการเปลีย่นแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ต่อป ี

2. สังคมน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.1 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
2.2 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 5 ต่อป ี
2.3 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลงร้อยละ 1 ต่อป ี

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูใหค้งอยู่อย่างย่ังยืน 
3.1 ค่าเฉลีย่รายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงร้อยละ 0.5 มคก./ลบ.ม. ต่อป ี
3.2 จ านวนพ้ืนท่ีการปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่  
3.3 ร้อยละขยะมลูฝอย/ของเสยีที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1 ต่อปี  

 

ประเด็น
การ

พัฒนา
จังหวัด 

1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

2. การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า 
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model 

3. การยกระดับการค้าการลงทุนบน
ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
(Creative Economy) นวัตกรรม 
(Innovation) และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) 

4.  การจั ดการ เ ชิ งรุ ก ในปัญหา 
ฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

5. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เ พื่ อ คุณภาพ ชี วิ ตที่ ดี ข อ ง
ประชาชน 

                                                                                                                                                                 

แผนงาน 

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว
และบริการ 

๑. การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลคา่ 
2. การส่งเสริมเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 

1. พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2 .  ก า ร พัฒน า ทั ก ษะก า ร เป็ น
ผู้ ประกอบการและบุคลากร 
ในภาคธุรกิจ 

1. การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) 
เชิงรุกแบบบูรณาการ 

๒. การอนุรักษ์ พัฒนา และรักษา
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง 
และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 



2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 

3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม และ พัฒนากา ร
ประชาสัมพันธ์และการตลาด
ทางการท่องเที่ยวและบริการ 

3. การพัฒนาระบบนิเวศและกลไก
การผลักดันการค้าการลงทุนใน
พื้นที ่

2. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม
ต า ม แ น วทา ง เ ศ ร ษฐ กิ จ
พอเพียง  และขับ เคลื่ อน
โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ และพระราช
ปณิธาน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
ความมั่ นคงภายใน และ
มั่นคงชายแดน โดยบูรณา
การความร่วมมือทุกภาคส่วน
รองรับปัญหาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
ความปลอดภัยทางถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

                                                                                                                                                                      

โครงการ
ส าคัญ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า รแ ละกิ จ ก ร รมกา ร
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 

3 .  โ คร งก า รส่ ง เ ส ริ ม และพัฒนา ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาการผลิตสมุนไพร
คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ 

2. โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการตลอด
โซ่อุปทาน 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโด
คุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตร
วิชญา 

4. โครงการขยายผลโครงการร้อย 
    ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากร

ประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบ
ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
แ ละ ย ก ร ะ ดั บ คุณภ า พ ชี วิ ต ค น
เชียงใหม่      

 

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 งชี้ ทางภูมิศาสตร์  และสิน ค้า เชิ ง
สร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ 

3. โครงการการสร้างมูลค่า เพิ่มและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤต
โควิด-19 

4. โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการ
ปลูกพืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัล
ส าหรับธุ รกิ จ เกษตรอุตสาหกรรม 
(Deep learning on vertical farming 
and digital Agro business) 

 

1. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) 
เชิงรุกแบบบูรณาการ 

2. โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 
3.  โครงการอนุรักษ์  พัฒนา และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

4. โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ า 

ด้านสังคม 
1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ   

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนยากจน 

3. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของ
นั ก เ รี ย น เ พื่ อ ก า ร ต่ อ ย อ ด สู่
นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อ
ผู้สูงอายุในพื้นที่น าร่องจังหวัด
เชียงใหม่ 

4. โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย จั งหวัด
เชียงใหม่ 



6. โครงการส่งเสริมการผลิตและการ
แปรรูปสมุน ไพร เมื องหนาวที่ มี
ศั ก ย ภ า พ บ น พื้ น ที่ สู ง  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

7. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG 
จังหวัดเชียงใหม่ 

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยบนพื้นที่
สูงในจังหวัดเชียงใหม่ 

9. โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ใน
พื้ นที่ โ ค ร งก า รอั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชด าริ 

10. โครงการยกระดับกระบวนการ
ผลิต/แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพเพิ่ม
มูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน 

11. โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ด้วยองค์ความรู้  และนวัตกรรม 
ภายใต้แนวคิด BCG Model 

12. โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร 
สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern 
Thailand food valley – farm to 
table project) 

13. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มู ล ค่ า สู ง เพื่ อ ตอบ โจทย์ ค วาม
ต้องการในตลาดระดับสากล 

14. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ
ด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตร
และอาหาร 

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาด
ออนไลน์  โ ดยน้ อมน าศาสตร์ ของ
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. โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่
มู ล ค่ า สู ง Chiang Mai Tripple S 
(Startup Sandbox Supporting) 

10. โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ
ออนไลน์เสมือนจริง 

11. โครงการสร้างก า ไรสู่ชุมชนด้วย
เทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี) 

12. โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะ
กา ร เขี ย น โปรแกรมขอ งนั ก เ รี ยน
,นั ก ศึ กษา  พื้ นที่ จั ง หวั ด เ ชี ย ง ใหม่  
(Upskill and Reskill ) 

6. โครงการขับเคลื่อนและขยายผล
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านความมั่นคง 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
ความยั่งยืน 

2.  โครงการเด็กและเยาวชนร่วม 
สร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด 

3. โครงการบูรณาการสร้างความ
มั่ น ค ง ใ น พื้ น ที่ ช า ยแดนและ
เสริ มสร้ า งคว ามสั มพั นธ์ กั บ
ประ เทศ เพื่ อนบ้ าน ในระดับ
ท้องถิ่น 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงภายในเพื่อสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจ
ของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว 

5. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน
ก า ร จั ด ก า ร ส า ธ า ร ณ ภั ย แ ก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

6. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาว
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยว 

 



 
 
 
 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 



3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ประมาณ 12.57 ล้านไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 
ของประเทศ มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทาง ๒๒๗ กิโลเมตร โดยพ้ืนที่เขตติดต่อ 5 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง และอ าเภอไชยปราการ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 211 แห่ง มีประชากร
ทั้งสิ้น 1,785,791 คน ครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่หรือวัย
ท างาน โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 1,079,753 คน คิดเป็นร้อยละ 60.46 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา คือ วัยสูงอายุ 
จ านวน 340,203 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของประชากรทั้งหมด 

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 
259,026 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จ านวน 12,173 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 246,853 
ล้านบาท) เป็นล าดับที่ 12 ของประเทศและล าดับที่ 1 ของภาคเหนือ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 143,638 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จ านวน 6,864 บาท (ปี พ.ศ. 2561  
มีมูลค่า 136,774 บาท) เป็นล าดับที่ 27 ของประเทศ และล าดับที่ 3 ของภาคเหนือ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดขึ้นอยู่กับภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 70.5 โดยมีมูลค่ากว่า 182 ,687 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่  
ภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.2 มูลค่า 49,820 ล้านบาท และภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.3 มูลค่า 
26,519 ล้านบาท ตามล าดับ  

จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและสุขภาพ  
มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนา  โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อาท ิผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก บริษัทที่เก่ียวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว 
สถานบริการสปา แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและสถานบันเทิง  ร้านขายสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก บริษัท 
รับจัดงานและออแกไนท์เซอร์ ภาคธุรกิจทยอยปิดกิจการเป็นจ านวนมาก และการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
หยุดชะงัก โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 6,007,763 คน ลดลงจากปี 2562 ในช่วง
เวลาเดียวกัน เท่ากับร้อยละ -46.19 แยกเป็นชาวไทย 5 ,443,027 คน (-29.23%) และชาวต่างประเทศ 
564,736 คน (-83.74%) มีจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 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 จังหวัดจึงต้องให้ความส าคัญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และปรับรูปแบบ
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการท่องเที่ยวสร้างคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมถึง
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มด้วย 

 



ส าหรับด้านการเกษตร มีพ้ืนที่ท าการเกษตรกระจายอยู่ในทั้ง 25 อ าเภอ โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 1,854,294 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด ครัวเรือนภาคการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 181,371 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 21.57 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยมีสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าวนาปี ล าไย 
สุกร โคเนื้อ และโคนม มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP ทั้งสิ้น 21,240 ราย และมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต 
GAP ทั้งสิ้น 39,470 แปลง หรือ 124,232.39 ไร่ โดยพืชที่ได้รับการรอง GAP ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
ล าไย ล าไยอีดอ ข้าวโพดฝักสด ลิ้นจี่ ผักกาดขาวปลี หอมหัวใหญ่ กะหล่ าปลี เป็นต้น และมีจ านวน Smart Farmer 
21,520 ราย ดังนั้น จึงต้องยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป 
และอาหารให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ส่วนในด้านอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่มีความโดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรม MICE และธุรกิจสุขภาพ จึงต้องให้ความส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยการ
พัฒนาระบบนิเวศ Ecosystem ให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากล และสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

ส าหรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ 
โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควันมีสาเหตุที่หลากหลาย ทั้งลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ การกระท าของมนุษย์ เช่น  
เผาพ้ืนที่การเกษตร การเผาไร่เพ่ือก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บหาของป่า  
การแกล้งจุด และโดยเฉพาะหมอกควันข้ามแดน จึงท าให้การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น จึงท าให้ในห้วงเดือนมกราคม - พฤษภาคมของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ยังต้องประสบปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 85 วัน 
และมีค่าคุณภาพอากาศ (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดในปี 2563 คือ 360 มคก./ลบ.ม. มีจุดความร้อนสะสม
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จ านวน 8 ,066 จุด เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
21,658 จุด พบว่าจุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 13,592 จุด  
คิดเป็น 62.76 % และพ้ืนที่เผาไหม้ (Burn scar Area) ปี 2564 ทั้งหมด 803,494 ไร่ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 
มีพ้ืนที่เผาไหม้ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 580,584 ไร่ คิดเป็น 41.95 % ทั้งนี้ในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ในด้านสังคมและความมั่นคง ยังคงพบการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของจังหวัด
เชียงใหม่ พ้ืนที่ลักลอบน าเข้ายาเสพติดหลักยังคงเป็นพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยยาเสพติดหลักที่มีการลักลอบน าเข้า ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิต
และแหล่งเก็บพักยาเสพติดของกลุ่มนักค้าฝั่งสหภาพเมียนมาร์ และมีการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังกลุ่ม



ประเทศที่สาม ซึ่งจากการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังมีหมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่มีปัญหาการแพร่ระบาด จ านวน ๑๘๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับในด้านสังคม พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๓63,488 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 20.37 ของประชากรทั้งหมดในเชียงใหม่ 
แยกเป็นเพศชาย จ านวน ๑64,040 ราย และเพศหญิง จ านวน ๑๙9,448 ราย ซึ่งได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว  

จากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัด จึงมุ่งเน้นการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัด เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” 
ต่อไป 

3.2  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

3.2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชากรมีรายได้ 
2. เพ่ือพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด (ยึดตามแผนพฒันาจังหวดั) 
1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มี
คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น 
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 
4. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
6. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
7. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงร้อยละ 0.5 มคก./ลบ.ม. ต่อปี 
8. จ านวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่  
9. ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี 

3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 

1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ และสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

 



ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดในปี พ.ศ. 2566 จ านวน 49,841 ล้านบาท 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางท่ีได้รับการพัฒนา 7 สายทาง/แหล่ง 

 แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ

บริการ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ 

2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 

วัตถุประสงค์  เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนแปลง/ฟาร์มและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองและผ่านการตรวจรับรอง

มาตรฐาน (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี (แปลง) 
2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา  
1. เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  และเกษตรแปรรูปมูลค่าสู ง 

ให้มีมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ให้มีความสามารถใน

เชิงธุรกิจ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
4. ขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร 
6. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการเกษตร 
 
 
 
 
 



3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม MICE และธุรกิจสุขภาพ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ 
Ecosystem ให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
2. จ านวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรมร้อยละ 5 ต่อปี (ราย/ผลิตภัณฑ์) 
แนวทางการพัฒนา  
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
2. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
3. สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ 

4) ประเด็นการพัฒนาที่  4 การจัดการ เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)  และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและ
พลังงาน 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 มคก./ลบ.ม. (ตรวจวัดจาก 2 

สถานีหลักในรอบปีงบประมาณ) 
2. จ านวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง ปีละ 50,000 ไร่  
3. จ านวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า ปีละ 1,000 ไร่ 
4. ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ิมข้ึนปีละ 0.5 

แนวทางการพัฒนา  
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
2. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

ระดับท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
4. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ  
5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่อย่างมีธรรมาภิบาล 



6. จัดท าแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามบริบท 
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสร้างระบบข้อมูลและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ
ในระดับพ้ืนที่ 

7. เสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นพืช
เศรษฐกิจสีเขียว โดยประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ  
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน  

8. พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลง 

5) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสังคมคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และ
รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระราชปณิธาน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัย
และสงบสุข ความมั่นคง และสงบสุขพ้ืนที่ชายแดน 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1   
2. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
3. ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง ร้อยละ 5  
5. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชาชนลดลงร้อยละ 1  
6. จ านวนชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  

เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
5. เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัย

ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 



งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการ เช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถ่ิน

260,697,300 8

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ

163,410,000  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3
ส านักงานทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

71,089,000  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2
ส านักงานทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 26,198,300  ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่) 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 
เชียงใหม่
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 
ท่ีท าการปกครองอ าเภอดอยหล่อ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว สินค้าและบริการ

56,701,800 2

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติ
วัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

6,500,000  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 11,719,500  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 3,225,900  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

1,335,900  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ิน 22,500,000  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport  
tourism)

1,900,000  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบน
พ้ืนท่ีสูง

3,000,000  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงกิจกรรมหลักท่ี 8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการ

ท่องเท่ียว รองรับการท่องเท่ียววิถีใหม่ New Normal
6,520,500  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ท่องเท่ียวและบริการ

16,900,000 13

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่

10,900,000  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธ์ุและการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

5,000,000  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ
ความส าคัญ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เน้นคุณค่าท่ีสามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถ่ิน



งบประมาณ
(บาท)

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน
 สปาและนวดไทย

1,000,000  ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

334,299,100  

4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ 2,452,500 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 3
กิจกรรมหลักท่ี 1 ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ ก าหนดทิศทางและติดตามการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

67,600

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

620,400

กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตร
แปรรูป

73,580

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

495,900

กิจกรรมหลักท่ี 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ให้ได้มาตรฐาน

695,020

กิจกรรมหลักท่ี 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร องค์ความรู้ และเช่ือมโยงการตลาด

500,000

5 โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ท่ีมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน

1,500,000 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 10

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
เกษตร

325,200

กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ท่ีมี
การเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

602,700

กิจกรรมหลักท่ี 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ (New normal)

445,000

กิจกรรมหลักท่ี 4 การเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

77,500

กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการโครงการ 49,600
6 โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา 315,000 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
(เกษตรท่ีสูง)

19

กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เร่ืองอาโวคาโด 37,000
กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธ์ุอาโวคาโด 144,000
กิจกรรมหลักท่ี 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด 102,000
กิจกรรมหลักท่ี 4 ติดตามและส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาโวคาโด 32,000

7 โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2,913,700 14
กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

962,500 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใน
โครงการร้อยใจรักษ์

117,000 ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีโครงการขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
194,200 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า 
เพ่ือขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1,640,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นท่ี 1 รวม 3 โครงการ 14 กิจกรรม
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การขับเคล่ือนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model

CC



งบประมาณ
(บาท)

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ ล าดับ
ความส าคัญ

8 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบย่ังยืน
เพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่

927,500 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 23

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่าย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  (จ านวน 7 แห่ง)

74,200

กิจกรรมหลักท่ี 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 3 หลักสูตร 260,870
กิจกรรมหลักท่ี 3 การจัดท าจุดสาธิต การเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าโดยอุปกรณ์การ
เพาะพันธ์ุปลาแบบเคล่ือนท่ี (โมบายยูนิต )

511,830

กิจกรรมหลักท่ี 4 การจัดท าอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า 53,800

กิจกรรมหลักท่ี 5 การติดตามผลโครงการ 26,800
9 โครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวท่ีมีศักยภาพ

บนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม่
1,151,000 1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่
24

กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร 350,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ีอเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ 801,000

11 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่

3,835,900 30

กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างย่ังยืนตาม
แนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่

1,318,200 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 1

กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

2,517,700 ศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยบนพ้ืนท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่

1,694,200 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่

31

กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ 
ฯลฯ)

1,417,100 ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)

กิจกรรมหลักท่ี 2 การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปลูกพืช
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

277,100

12 โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

1,139,200 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่

26

กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับการเล้ียงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1,139,200

13 โครงการยกระดับกระบวนการผลิต/แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตร/กลุ่มอาชีพเพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพลังงาน

3,630,000 ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่

33

กิจกรรมหลักท่ี 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน

1,830,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือ
ช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

1,800,000

14 โครงการขับเคล่ือนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้
แนวคิด BCG Model

931,900 1. ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

37

กิจกรรมหลักท่ี 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ความ
เป็นเลิศแบบครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่

198,800 2. คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้
แนวคิด BCG Model (แบบ New normal)

334,000

2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้าน
ขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 
3. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก) แม่แจ่ม
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กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส าหรับการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่
สินค้าเกษตร

399,100

15 โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern 
Thailand food valley – farm to table project)

6,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

20

กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
 ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบ
แนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

27,550

กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ท่ี
เหมาะสม

175,720

กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลัง
การเก็บเก่ียวและ การตลาด การขาย รวมถึงการก าหนดราคาสินค้า เพ่ือเพ่ิม
องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย

313,450

กิจกรรมหลักท่ี 4 ด าเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ใน
ระดับ Pilot Scale เพ่ือทดสอบตลาด จ านวน 30 กิจการ และด าเนินการ
ตรวจสอบก ากับผลการผลิตสินค้า ท้ังจ านวน และคุณภาพให้เป็นไปตาม 
ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผลการประเมินสินค้า OEM ตาม
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale

4,564,980

กิจกรรมหลักท่ี 5  ด าเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีผลิตจากการ
ผลิตแบบ OEM และกิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

873,300

กิจกรรมหลักท่ี 6 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตผล
ทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley – farm
 to table project)

45,000

16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการใน
ตลาดระดับสากล

6,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

34

กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
 ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบ
แนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

102,200

กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

658,800

กิจกรรมหลักท่ี 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย

1,132,200

กิจกรรมหลักท่ี 4 การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพ่ือการ
ท่องเท่ียว (Food Creative & Craft) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25
 ราย

1,132,200

กิจกรรมหลักท่ี 5 Road Show CLMV ภายในประเทศ 2,919,600
กิจกรรมหลักท่ี 6 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการพร้อมจัดท า
รายงานความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์

55,000

17 โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและ
อาหาร

8,398,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

38

กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเพ่ิมสินค้าเกษตรแปรรูป

2,919,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า 5,333,000
กิจกรรมหลักท่ี 3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนินงาน 146,000

40,888,900ประเด็นท่ี 2 รวม 14 โครงการ 51 กิจกรรม
CC
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18 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy)

16,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 4

กิจกรรมหลักท่ี 1 การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ 
Spin-out และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ท่ีมีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out 
to Tech Startup)

12,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)

4,000,000

19 โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai 
Brand) สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัด
เชียงใหม่

10,132,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ 11

กิจกรรมหลักท่ี 1 การด าเนินการรับสมัคร การส ารวจ การคัดเลือก เพ่ือให้
ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

250,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด 
(Chiang Mai Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จ านวน ๒ คร้ังๆ ละ 
๕๐ คูหา

7,382,000

กิจกรรมหลักท่ี 3 เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ 
(THAIFEX , STYLE BANGKOK หรืองานท่ีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หรือส่วนราชการอ่ืนจัดข้ึน) จ านวน ๑ คร้ัง ไม่น้อยกว่า ๒๐  คูหา

2,500,000

20 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19

6,000,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1
15

กิจกรรมหลัก 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19

4,713,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนายกระดับต ารับยาแผนไทยสู่สากล 1,287,000
21 โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวต้ังและการส่งเสริมดิจิทัล

ส าหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Deep learning on vertical farming
 and digital Agro business)

8,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 35

กิจกรรมหลักท่ี 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 127,085
กิจกรรมหลักท่ี 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อย
กว่า 60 ราย และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

8,000

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวต้ังท่ีพร้อมส าหรับการฝึกอบรม
ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

5,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep 
learning) ด้านการปลูกพืชแนวต้ัง (Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิทัลธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและการ
ทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมท้ังทัศนคติในการพัฒนาตนเองและ
ธุรกิจ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

1,360,000

กิจกรรมหลักท่ี 5 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะรายเพ่ือพัฒนาแผนจ าลอง
ธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
การทดลองปลูกพืชแนวต้ังจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

1,434,300

กิจกรรมหลักท่ี 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการ
เรียนรู้แลกเปล่ียนแนวคิดการด าเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซ่ึงเป็น
ช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการจ านวน 
1 คร้ัง

70,615

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  นวัตกรรม (Innovation) และ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)
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22 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท่องเท่ียวชุมชนในเร่ืองการตลาดออนไลน์ โดยน้อมน าศาสตร์
ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน

8,660,000 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 21

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเท่ียวชุมชน ทุกอ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
น้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน

561,400

กิจกรรมหลักท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเท่ียวชุมชนในเร่ืองการตลาดออนไลน์

1,244,000

กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์ 2,134,600

กิจกรรมหลักท่ี 4 การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร 1,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 5 จัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียว 3,720,000
23 โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4,602,700  ส านักงานแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่ 25

กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกอบรม 4,480,200
กิจกรรมหลักท่ี 2 ติดตามการมีงานท าหลังจบการฝึกอบรม 122,500

24 โครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกาลกาแฟ จังหวัด
เชียงใหม่

9,247,300 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 27

กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมท้ังให้ความรู้ในรูปแบบ
เสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและท่ีเก่ียวข้อง

422,800

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมพาส่ือมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทาง
กาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route)

669,500

กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดกิจกรรมโปรโมช่ันส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟท่ัว
เชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)

747,500

กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดงาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศักยภาพ
ด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ

7,407,500

25 โครงการจัดท าแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang 
Mai E-Marketplace Platform)

15,000,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ 28

กิจกรรมหลักการจัดท าแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบบูรณาการครบวงจร 15,000,000
26 โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูงChiang Mai Tripple S 

(Startup Sandbox Supporting)
4,630,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เชียงใหม่ 29

กิจกรรมหลักการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจTech Startup 4,630,000
27 โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 8,000,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

เชียงใหม่
43

กิจกรรมหลักท่ี 1 การให้องค์ความรู้ในการท าการค้าผ่านระบบออนไลน์และ
การพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ ท่ีต้องการท าการค้าผ่านระบบ 
e-commerce

1,839,600

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 6,160,400
28 สร้างก าไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี) 10,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เชียงใหม่
44

กิจกรรมหลักท่ี 1 การวางแผนการด าเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับ
สมัคร/การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดต้ังผู้เช่ียวชาญและ
คณะกรรมการคัดเลือก

45,400

กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)(อย่างน้อย 50 กิจการ)

593,800

กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยี
เพ่ือน าไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน

330,400
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กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs

612,500

กิจกรรมหลักท่ี 5 การถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
 TRL 7 ข้ึนไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนท่ี

6,320,000

กิจกรรมหลักท่ี 6 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ 
SMEs พร้อมท้ังสร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการ
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)

2,047,900

กิจกรรมหลักท่ี 7 ติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ 50,000
29 โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน

,นักศึกษา พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
4,812,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 45

กิจกรรมหลักส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
,นักศึกษา พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill )

4,812,000

ประเด็นท่ี 3 รวม 12 โครงการ 36 กิจกรรม 105,084,000

30 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ 66,111,000 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1

กิจกรรมหลักท่ี 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
จังหวัดเชียงใหม่

24,299,800 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอ

กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและ
ไฟป่า

1,484,200 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ

1,850,400 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 
(เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

กิจกรรมหลักท่ี 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

12,322,000 ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลักท่ี 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ 
CM.NICE

1,352,200 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและส่ือสารความเส่ียงหมอกควันพร้อม
แนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่

1,872,200 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสีย 
และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5)
 ขยะ และผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2,955,000 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 8 พัฒนาเสริมความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

14,355,000 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
 สจป.1 /กองทัพภาคท่ี 3 / กอ.
รมน.จว.ชม.

กิจกรรมหลักท่ี 9 สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่

1,357,000 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 10 กระบวนการจัดท าแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM 2.5 และ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เช่ือมโยงแผน อปท. ในพ้ืนท่ีเมืองจังหวัดเชียงใหม่

2,507,100 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
เครือข่ายเขียวสวยหอม /สภาลม
หายใจเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

CC
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กิจกรรมหลักท่ี 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสี
เขียว (Green Product)

466,200 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
เครือข่ายเขียวสวยหอม/
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 12 ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

1,289,900 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ภาคเหนือ/สภาลมหายใจเชียงใหม่

31 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 5,210,300 ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่

22

กิจกรรมหลักท่ี 1 การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานต้นแบบ เพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1,718,500 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 3,491,800 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

32 โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

40,356,600 ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 16

กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

1,662,500 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 15,028,000 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 
(เชียงใหม่)

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ใน
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

10,338,400 ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถี
ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,587,000 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ 
ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1,873,300 ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4,869,000 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 7 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) 640,400 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 892,400 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 9 ค่ายเยาวชน  รักป่า  รักสัตว์  เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ 1,000,000 สวนสัตว์เชียงใหม่
กิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ 
ป่าชุมชน)

2,465,600 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจจังหวัด
เชียงใหม่

33 โครงการฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ า 55,408,300 9
กิจกรรมหลักท่ี 1 ป้องกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ า 28,600,000 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตล่ิงคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุน
โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่

23,200,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
ส านักงานชลประทานท่ี 1

กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า 3,608,300 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

167,086,200ประเด็นท่ี 4 รวม 4 โครงการ 27 กิจกรรม
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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34 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 5,870,800  ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่

5

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคม
และชุมชน อย่างเป็นสุข

1,972,200 ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล 
(Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

2,213,600 ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลัง
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย 1,685,000 ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลัง
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 813,000 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

36

กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 813,000
36 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน

เพ่ือการต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและ
ธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีน าร่องจังหวัดเชียงใหม่

1,188,100 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

39

กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือต่อยอดสู่
นวัตกรรม

432,800

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
ในพ้ืนท่ีน าร่องจังหวัดเชียงใหม่

755,300

37 โครงการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 4,338,000 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

40

กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2566

4,338,000

38 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่ 2,340,500 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

17

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการส่ือสารทางบวก 
ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย

1,371,700 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่/
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเส่ียง 188,800 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่/
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย

780,000 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน
ด้านสังคม
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39 โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

18,412,600  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 7

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการ
ด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีจัดหวัดเชียงใหม่

763,000 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่

6,907,600 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา/
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เขต 3/
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่/
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

1,370,600 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโครงการพระราชด าริ

3,880,700 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมหลักท่ี 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดท า
แผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา

2,654,200 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมหลักท่ี 6 การขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1,336,500 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 7 แสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่

1,500,000 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

32,963,000

40 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน 9,259,700  ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม

6

กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน
 ประจ าปี 2566

9,259,700

41 โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด 4,283,300  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

12

กิจกรรมหลักท่ี 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,110,700

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์แก่เยาวชน

1,639,700

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1,532,900

42 โครงการบูรณาการสร้างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถ่ิน

3,116,100 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ และ 5 อ าเภอชายแดน

18

กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกอบรมประชาชนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมกัน
ต่อต้านปัญหาภัยความม่ันคงในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ

990,000 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้น า
ท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

850,600 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นท่ี 5 ด้านสังคม รวม 6 โครงการ 17 กิจกรรม
ด้านความม่ันคง
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กิจกรรมหลักท่ี 3 การเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬา
สร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน
ของ 5 อ าเภอชายแดน

481,000  - ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
 - ท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียง
ดาว/อ าเภอเวียงแหง/อ าเภอไชย
ปราการ/อ าเภอฝางและอ าเภอ
แม่อาย

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มอาสามัครป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

447,500 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 5 การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือ
สร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

347,000 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

43 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในเพ่ือสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยและความม่ันใจของชาวเชียงใหม่และนักท่องเท่ียว

1,869,000 41

กิจกรรมหลักท่ี 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 272,200 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันกลุ่มเส่ียงในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม

236,800 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหาย
ออนไลน์และ การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

1,360,000 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

44 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่

5,654,800  ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

42

กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีรุนแรงและ
ซับซ้อนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

385,600

กิจกรรมหลักท่ี 2 เสร้างความเข้าใจระบบการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนจากกรณีสาธารณภัยให้แก่ผู้น าท้องถ่ิน

469,200

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส่ิงกีดขวางทางน้ า
ในล าน้ าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละ
แห่งของจังหวัดเชียงใหม่

4,800,000

45 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพ่ือความปลอดภัยชาวเชียงใหม่
และนักท่องเท่ียว

18,210,900 ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

32

กิจกรรมหลักท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิด
อุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ)

301,500 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
ของประชาชนและนักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่

1,200,000 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทาง
ถนน

16,709,400 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2
ท่ีท าการปกครองอ าเภอพร้าว
ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง
ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่ริม
ท่ีท าการปกครองอ าเภอสารภี

42,393,800
75,356,800
10,000,000

732,715,000รวมท้ังส้ิน 45 โครงการ 163 กิจกรรม

ประเด็นท่ี 5 ด้านม่ันคง รวม 6 โครงการ 18 กิจกรรม
ประเด็นท่ี 5 รวม 12 โครงการ 35 กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

CCCCCCCCCCCCCCCCCC



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จังหวัดเชียงใหม ่
(แบบ จ.2) 

 
 
 
 
 
 



แบบ จ.๒

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท) โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เน้นคุณค่าท่ี
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคล่ือน
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

3 334,299,100 3 334,299,100

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒
การขับเคล่ือนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model

14 40,888,900 14 40,888,900

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)  นวัตกรรม 
(Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)

12 105,084,000 12 105,084,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔
การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วม

4 167,086,200 4 167,086,200

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

12 75,356,800 12 75,356,800

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - 10,000,000 - 10,000,000

รวมท้ังส้ิน 45 732,715,000 0 0 0 0 0 0 45 732,715,000

อปท. เอกชน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่

เป้าหมายการพัฒนา : นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ัง

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ. 2566 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา แหล่งงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

จังหวัด กระทรวง กรม



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

         334,299,100

2.5 8 1 จ ำนวนแหล่งท่องเท่ียว/สำยทำง
ได้รับกำรพัฒนำ

         260,697,300

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสายทางจ านวน 14 สายทาง จ านวนสายทางได้รับการพัฒนา 
14 สายทาง

          163,410,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอดอยหล่อ-อ าเภอแม่วาง ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

20,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดก่ิงเด่ียวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 
ตอนหนองโค้ง - ก่ิวคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 122 ต้น

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 3

5,488,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

9,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว 
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330  ต าบลแม่นะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 3

22,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว งานติดต้ังราวกันอันตราย (Double W-Beam 
Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 – 
กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 3

5,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน
พระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า ต าบลบ้าน
ตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 1

22,083,000

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 
ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.
3+500 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 2

9,999,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

๑.  โครงการของจังหวัด (3)
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการ 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถ่ิน

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
เน้นคุณค่าท่ีสามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคล่ือน
เศรษฐกิจท้องถ่ิน



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม ทาง
หลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ข้ีเหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ)  ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลดอนแก้ว ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8 
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 2

9,990,000

กิจรรมย่อยท่ี 9 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอแม่ริม แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข
 1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการชลประทานแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
10.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

31,900,000

กิจกรรมย่อยท่ี 10 งานติดต้ังราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทาง
หลวงหมายเลข 1150 ตอน ก่ิวไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลบ้านโป่ง
 ต าบลป่าตุ้ม ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 3

5,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 11 งานติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่
ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.65+525 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 3

2,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.3024 แยก ทล.
107 - บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

9,950,000

กิจกรรมย่อยท่ี 13 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก ทล.
1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

5,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 14 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4051 แยก ทล.
1096 - บ้านแม่ขิ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

5,000,000

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสายทางจ านวน 5 สายทาง จ านวนแหล่งท่องเท่ียว/สายทาง
ได้รับการพัฒนา 5 สายทาง

            71,089,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนไตล้ือเมืองลวง
เหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

13,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ติดต้ังราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000 
(เป็นแห่งๆ)  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน 4,500 เมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 2

14,996,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150  
ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00  กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 2

4,987,000

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดท าป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเท่ียวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP ระหว่าง กม.13+550 - 
กม. 17+100 (เป็นช่วงๆ) อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 1

               2,606,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการเดินทางท่องเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจ่ัน - เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพ้ืนท่ีกองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276 - 
กม.0+943 (รวมพ้ืนท่ีถนนศรีวิชัย)  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน 2.447 
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 2

35,000,000

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 8 แห่ง             26,198,300

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป้ายส่ือความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวน้ าพุร้อนฝาง บริเวณท่ีท า
การอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

 ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ดอยผ้าห่มปก

93,500                    

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเท่ียวช่องแคบเขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

 ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง

540,000                  

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาป้ายส่ือความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง ต าบลก๊ึดช้าง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

 ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ าดัง

308,400                  

กิจกรรมย่อยท่ี 4 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

 ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา

4,082,000               

กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ าเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

 ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติขุน
ขาน

5,070,700               

กิจกรรมหลักท่ี 1.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียว



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชด าริ 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

 ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์
พันธ์ุกล้วยไม้รองเท้านารี
อินทนนท์ตามพระราชด าริ
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ดอย
อินทนนท์)

1,613,700               

กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวป่านันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

 ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 1 เชียงใหม่

12,000,000             

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ท่ี 5 บ้านสองแคว หมู่ท่ี 6 บ้านหัวข่วง ต าบลสองแคว
 อ าดภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอดอยหล่อ

2,490,000               

2.5 2 2 รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน            56,701,800

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม)
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  งานมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนา  ด้วยผญาบรรพชน”   
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านส่ือใน
รูปแบบต่างๆ

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่

               6,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) สร้างฐานเรียนรู้ท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอ าเภอ)
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถี
ใหม่ (ระดับจังหวัด)      
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การพัฒนาเช่ือมโยงเส้นทาง และจัดโปรแกรมท่องเท่ียวชุมชนพอเพียง วิถีใหม่ (ระดับอ าเภอ)
    
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอ าเภอ) 
กิจกรรมย่อยท่ี 5) การประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)
กิจกรรมย่อยท่ี 6) กิจกรรมจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับ
จังหวัด)

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

            11,719,500

1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ 
และกิจกรรมการท่องเท่ียว สินค้าและบริการ

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐาน
รากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี ๒ การท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเช่ือมโยงทุนธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน
กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้น าแถวสอง…ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4) กิจกรรมจัดท าป้ายส่ือความหมายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

               3,225,900

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเท่ียว และด้านอ่ืนๆ
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่        
   
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

               1,335,900

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural 
Tourism" 
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  กิจกรรมเชียงใหม่เมืองต้นแบบการท่องเท่ียวทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism)      
    
กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว Nigth Bazaar                    
กิจกรรมย่อยท่ี 4) กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่            
กิจกรรมย่อยท่ี 5) กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ                       
กิจกรรมย่อยท่ี 6) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวชาติพันธ์ุ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI              กิจกรรม
ย่อยท่ี 7) กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่   กิจกรรมย่อยท่ี 8) 
งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อ าเภอแม่แจ่ม คร้ังท่ี 29 ประจ าปี 2566

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่แจ่ม

            22,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมแรลล่ีจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรม Nigth Run in park                                                   
กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรม Chiang Mai Trail run                                               
กิจกรรมย่อยท่ี 4) กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

               1,900,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมสืบค้นข้อมูล เร่ืองเล่า ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม ราษฎรบน
พ้ืนท่ีสูง และจัดท าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ส่งเสริมการท่องเท่ียว
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  เวทีให้ความรู้การปรับตัวต่อสถานการณ์และผลกระทบด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม       
   กิจกรรมย่อยท่ี 3)  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมช่องทางส่ือออนไลน์                   
      กิจกรรมย่อยท่ี 4) การจัดท าส่ือวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 5)  กิจกรรมนิทรรศการ “Tribal Life Festival in Chiangmai 2023”                           
    กิจกรรมย่อยท่ี 6) กิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม่ 
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร
บนพ้ืนท่ีสูง

               3,000,000

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเพ่ือบูรณา
การและสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัด
เชียงใหม่

1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวงานเทศกาล
และงานประเพณีท้องถ่ิน

1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัด
เชียงใหม่ (Sport  tourism)

1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในเชียงใหม่ (New Normal Tourism in
 Chiang Mai)  
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเล่าเร่ือง (Story Telling) รองรับการ
ท่องเท่ียววิถีใหม่ New Normal                              
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  กิจกรรมการจัดท าส่ือสมัยใหม่ เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ New 
Normal Tourism in Chiang Mai

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

               6,520,5001.2.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมทางการท่องเท่ียว รองรับการท่องเท่ียววิถีใหม่ 
New Normal



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.5 13 3 รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวจังหวัด
เพ่ิมข้ึน

           16,900,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  งากิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์เนช่ันแนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart)          
     
กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชา กาแฟ โกโก้และสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรมสู่สากล

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

            10,900,000

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางสุขภาพเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านส่ือ
 (การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมตลาดนัดชุนชน ถนนสายวัฒนธรรมด้านสุขภาพของชุมชนและกลุ่มชาติพันธ์ุ)

ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

               5,000,000

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

               1,000,000

         334,299,100รวมท้ังส้ิน

1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางการท่องเท่ียวและบริการ

1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่

1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้าง
คุณค่าวิถีชาติพันธ์ุและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

1.3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน สปาและนวดไทย



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

     40,888,900.00

2.3 3 1 ๑.เกษตรกรท่ีผ่านการเข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการ
ผลิตสมุนไพรคุณภาพและปลอดภัย 
การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากสมุนไพร
จ านวน ๕ อย่าง
๓. หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร
เช่ือมโยงกับสมุนไพร จ านวน ๑ จุด
๔. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
จ านวน ๑ คร้ัง

ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่

            2,452,500

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ประชุมช้ีแจง วางแผน ก าหนดทิศทางและติดตามการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ

                  67,600

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรคุณภาพ
เพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรปลอดภัยคุณภาพและได้
มาตรฐานครบวงจร
กิจกรรมท่ี 2.3 อบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชในสมุนไพร และ
การส่งเสริมการผลิต ขยายสารชีวภัณฑ์ในการก าจัดศัตรูพืช
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 กิจกรรมอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพรสู่แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร

                620,400

                  73,580

                495,900

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

   1.4.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการ
ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

๑.  โครงการของจังหวัด (3)
    ๑.4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่

    1.4.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ ก าหนดทิศทางและ
ติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินงาน

    1.4.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สมุนไพรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การขับเคล่ือนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model

   1.4.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 5.1 การจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 5.2 สนับสนุนการด าเนินงานของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ใหมีศักยภาพในการบริการนักท่องเท่ียว

                695,020

                500,000

2.3 10 1 1. ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 60
 ราย
2. พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 1 ช่องทางผู้บริโภคเข้าถึง
สินค้าเกษตรคุณภาพ  ไม่น้อยกว่า 
10,000 ราย (3 ชนิด)

ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่

            1,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

                325,200

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ออกแบบและจัดท าแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยี

                602,700

                445,000

                  77,500

                  49,600

2.3 19 1 1. มีแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ 
รวบรวมสายพันธ์ุอาโวคาโดอย่างน้อย
 1 จุด
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
  75 ราย

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง)

               315,000

                  37,000
                144,000

                102,000

     1.5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

    1.5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการโครงการ

    1.6 โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการ
เกษตรวิชญา

    1.6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด

    1.6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เร่ืองอาโวคาโด
    1.6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสาย
พันธ์ุอาโวคาโด

   1.4.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร องค์ความรู้ และเช่ือมโยงการตลาด

   1.4.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน

       1.๕ โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน

      1.5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร

      1.5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ท่ีมีการเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

     1.5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal)



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

                  32,000

2.3 14 1             2,913,700
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยและการท าเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กิจกรรมย่อยท่ี 4 สนับสนุนการด าเนินโครงการ

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
 ความเข้าใจ  เร่ือง การท าการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 และการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

                962,500

เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์
สัตว์น้ าอย่างถูกต้อง ท าให้เกิดความ
ม่ันคงด้านอาหาร และสามารถน าไป
ขยายผล และต่อยอดอย่างย่ังยืนต่อไป
ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ส านักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม่

                117,000

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

ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัด
เชียงใหม่

194,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อม
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์

1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
จ าหน่ายสินค้าของกาดหลวงร้อยใจ
รักษ์ ผ่านระบบออนไลน์  ไม่น้อยกว่า 
๓ ช่องทาง
2. เกิดมูลค่าการซ้ือขายจากการจัด
กิจกรรมท้ังออนไลน์และออฟไลน์ ไม่
น้อยกว่า ๕ แสนบาท

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

             1,640,000

    1.7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ี
โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

     1.7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช
ด้วยชีววิธีภายโครงการร้อยใจรักษ์

    1.6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ติดตามและส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาโวคาโด

     1.7 โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
     1.7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

     1.7.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า เพ่ือขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.3 23 1 1. ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้จาก
การจับสัตว์น้ าเพ่ิมข้ึน
 2. ร้อยละผลผลิตกุ้งก้ามกรามท่ี
ปล่อยลงแหล่งน้ า
 3. ร้อยละของเกษตรกรได้องค์
ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ า
 4. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการเพ่ิมผลผลิต ( 7 แห่ง) 

ส านักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม่

927,500

74,200

260,870

511,830

53,800

26,800

2.3 24 1 1. เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรเป็นช่องทางการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ และร่วมการพัฒนาการ
ผลิต
2. ได้รับองค์ความรู้ในการแปรรูป
วัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน
3. เกษตรกรได้แปรรูปวัตถุดิบท าเป็น
ผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้
4. เกษตรกรได้ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนา
จากพืชสมุนไพรท่ีปลูกเอง ส าหรับใช้
ในครัวเรือน และจ าหน่ายสร้างรายได้
5. เกษตรกรได้การจัดการผลผลิตพืช
สมุนไพรอย่างมีคุณค่าเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่เกษตรกรและมีอาชีพท่ีย่ังยืน

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

1,151,000

350,000

       1.8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การจัดท าจุดสาธิต การเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า
โดยอุปกรณ์การเพาะพันธ์ุปลาแบบเคล่ือนท่ี (โมบายยูนิต )

       1.8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การจัดท าอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า 

      1.8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การติดตามผลโครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า
และจัดการแหล่งน้ าโดยชุมชนเพ่ือชุมชน

    1.9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร

         1.8 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมแบบย่ังยืนเพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนเชียงใหม่

    ๑.9 โครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาว
ท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม่

       1.8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การประขาสัมพันธ์ พรก.การประมง และ
การสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  (จ านวน 7 แห่ง)

       1.8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
จ านวน 3 หลักสูตร



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

801,000

2.3 30 1             3,835,900

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชไม้ผลเป็นพืชหลัก
กิจกรรมย่อยท่ี 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชข้าวเป็นหลัก

ได้จ านวนองค์ความรู้/เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านเกษตรและ
อาหาร จ านวน 6 องค์ความรู้/
เทคโนโลยี

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี
 1

             1,318,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมช้ีแจงและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเป็นตัวแทน
พ้ืนท่ีปลูกข้าวเหนียว GAP
กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าแปลงเรียนรู้
กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิต
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลผลิตแปลงต้นแบบการผลิตข้าว
เหนียวจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 10 แปลง

ศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่              2,517,700

2.3 31 1 ผลิตผลของเกษตรกรอย่างน้อย 700
 ราย ได้รับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์)

1. ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่         
2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน)

            1,694,200

             1,417,100

                277,100

     1.10.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว
เหนียวอัตลักษณ์โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่

    1.9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ีอเพ่ิมมูลค่า
และสร้างรายได้

     1.10 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่

    1.11.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (พืชผัก
 ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)

     1.11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยบนพ้ืนท่ีสูงในจังหวัด
เชียงใหม่

    1.11.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

     1.10.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิต
พืชอย่างย่ังยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.3 26 1 1. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ได้รับการอบรมถ่ายทอความรู้ในการ
เล้ียงสัตว์ จ านวน 240 ราย 
2. จัดต้ังศูนย์สาธิตการเล้ียงสัตว์ 
จ านวน 240 แห่ง

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่

            1,139,200

             1,139,200

2.3 33 2 ส านักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่

            3,630,000

1. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 
100 กลุ่ม
2. ลดระยะเวลาในการแปรรูปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 และเพ่ิมก าลังการผลิต
หรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อย
กว่า 30

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่

             1,830,000

1. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 
100 กลุ่ม
2. ลดระยะเวลาในการแปรรูปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 และเพ่ิมก าลังการผลิต
หรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่

             1,800,000

2.3 37 2 กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ดังน้ี
- กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 30 
ราย
- เกษตรกร เข้าร่วมจ านวน 10 ราย
- ผู้ประกอบการ จ านวน 10 ราย

1. ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่        
2. คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               931,900

                198,800    1.14.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดท าส่ือ

    1.13.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

    1.14 โครงการขับเคล่ือนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG Model

    1.๑3 โครงการยกระดับกระบวนการผลิต/แปรรูปของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพเพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้
หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน

    1.13.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือ
วิสาหกิจชุมชน

     1.12 โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

     1.12 กิจกรรมหลักยกระดับการเล้ียงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

                334,000

                399,100

2.3 20 2 1. เอสเอ็มอีผู้ประกอบการด้าน
อาหารใน จ านวน  30 กิจการ ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการเฉล่ียร้อยละ 85

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

6,000,000

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

27,550

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

175,720

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

313,450

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

4,564,980

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

873,300

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

45,000

    1.14.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG Model (แบบ New normal)

    1.14.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส าหรับการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร

     1.15 โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร 
(Northern Thailand food valley – farm to table project)

    1.15.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการ
บริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    1.15.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทาง
ส่ือสารต่างๆ ท่ีเหมาะสม

   1.15.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรหลังการเก็บเก่ียวและ การตลาด การขาย รวมถึงการก าหนด
ราคาสินค้า เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง จ านวนไม่
น้อยกว่า 3๐ ราย

   1.15.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ด าเนินการผลิตสินค้า OEM ตาม
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ในระดับ Pilot Scale เพ่ือทดสอบตลาด จ านวน 30
 กิจการ และด าเนินการตรวจสอบก ากับผลการผลิตสินค้า ท้ังจ านวน 
และคุณภาพให้เป็นไปตาม ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผล
การประเมินสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale

   1.15.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ด าเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์
ต้นแบบท่ีผลิตจากการผลิตแบบ OEM และกิจกรรมสร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการ

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



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.3 34 2 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารภาคเหนือได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการในตลาดระดับ
สากล จ านวน 50 ราย
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารภาคเหนือได้รับการส่งเสริมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการย่ืนขอรับ
รองระบบมาตรฐานการผลิต หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือเข้าสู่ตลาด
สากล 25 ราย

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

6,000,000

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

102,200

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

658,800

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

1,132,200

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

1,132,200

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

2,919,600

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

55,000   1.16.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการพร้อมจัดท ารายงานความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์

    1.16.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการ
บริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

   1.16.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทาง
ส่ือสารต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

   1.16.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมือง
หนาวด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย

   1.16.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์
เพ่ือการท่องเท่ียว (Food Creative & Craft) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 25 ราย

   1.16.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 Road Show CLMV ภายในประเทศ

    1.16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการในตลาดระดับสากล



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)
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กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) 
(13)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.3 38 2 เชิงปริมาณ
๑) เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ไม่
น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตร ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการแปรรูป
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย
๓) ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบหรือกระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย
เชิงคุณภาพ
๑) มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
การพัฒนาเทคโนโลยีระหว่าง
ผู้ประกอบการ นักวิจัย หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี
๒) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มี
ภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค
๓) ภาครัฐมีข้อมูลผู้ประกอบการแปร
รูปเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงวาง
แผนการพัฒนาและส่งเสริมภาค
การเกษตร
๔) เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ผลิต 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

       8,398,000.00

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

        2,919,000.00

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

        5,333,000.00

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

           146,000.00

          40,888,900

    1.17 โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจ
การเกษตรและอาหาร

     1.17.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเพ่ิมสินค้าเกษตรแปรรูป

    1.17.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า

    1.17.3 กิจกรรมหลัก บริหารจัดการและติดตามการด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

         105,084,000

2.8 4 2 กิจกรรมหลักท่ี 1
1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้
ในรูปแบบของการจัดต้ังบริษัท
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 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
4. ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์
ความรู้และจัดท าแผนธุรกิจใหม่ 
ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
กิจกรรมหลักท่ี 2
1. จ านวนผู้ท่ีได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 
คน
2. ผู้ประกอบการมีความรู้และ
สามารถเขียนแบบจ าลองธุรกิจ 

           16,000,000

               1,200,000

               4,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบน
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(SDGs)

๑. โครงการของจังหวัด (3)
๑.18 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang Mai Startup 
Driven Economy)

    ๑.18.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การเร่งการเติบโตของ
ผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเร่ิมต้น
 (Startup) ท่ีมีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech 
Startup)
   ๑.18.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วย
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)
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(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.8 11 3 ๑. มูลค่าการซ้ือขายและการ
เจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ล้านบาท
๒. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ภาครัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

           10,132,000

                 250,000

               7,382,000

               2,500,000

2.8 15 1 1.จ านวนผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้รับการ
พัฒนา (30 ราย/
70 ผลิตภัณฑ์)
2.สร้างรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้รับการ
พัฒนา ( 10 ล้านบาท)

             6,000,000

               4,713,000

               1,287,000

๑.19  โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด 
(Chiang Mai Brand) สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และ
สินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่

   ๑.19.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 การด าเนินการรับสมัคร การ
ส ารวจ การคัดเลือก เพ่ือให้ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมือง
เชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication)

   ๑.19.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จ านวน ๒ คร้ังๆ ละ ๕๐ คูหา

   ๑.19.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX , STYLE BANGKOK หรือ
งานท่ีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วนราชการอ่ืน
จัดข้ึน) จ านวน ๑ คร้ัง ไม่น้อยกว่า ๒๐  คูหา

๑.20 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤต
โควิด-19

   ๑.20.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้
วิกฤตโควิด-19

   ๑.20.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนายกระดับต ารับยาแผน
ไทยสู่สากล



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.8 35 1 1. จ านวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ มีทักษะเชิง
ลึกท่ีพร้อมต่อการด าเนินธุรกิจ
การปลูกพืชแนวต้ัง ไม่น้อยกว่า 
30 ราย
2. จ านวนแบบแผนจ าลองธุรกิจ 
(Business model) ไม่น้อยกว่า 
30 แผน
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการ
ทดลองปลูกพืชแนวต้ังจริง ไม่
น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

             8,000,000

                 127,085

                      8,000

               5,000,000

               1,360,000

               1,434,300

                    70,615   ๑.21.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนแนวคิดการ
ด าเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นช่องทางในการ
ขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการจ านวน
 1 คร้ัง

๑.21 โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวต้ัง
และการส่งเสริมดิจิทัลส าหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
(Deep learning on vertical farming and digital 
Agro business)

   ๑.21.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

   ๑.21.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย และคัดเลือกให้
เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

   ๑.21.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวต้ัง
ท่ีพร้อมส าหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

   ๑.21.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
พัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืชแนวต้ัง
 (Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิตัลธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืชจริง
และการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมท้ังทัศนคติ
ในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

   ๑.21.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก
เฉพาะรายเพ่ือพัฒนาแผนจ าลองธุรกิจ (Business model) 
ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการ
ทดลองปลูกพืชแนวต้ังจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์



ยุทธศาสตร์
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.8 21 2 1. ผู้ประกอบการ OTOP  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่อง
ท่องเท่ียวชุมชนได้รับการพัฒนา
ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพใน
เร่ืองของการตลาดออนไลน์ 
จ านวน 500 ราย
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีได้รับการอบรมในโครงการฯ มี
ช่องทางการตลาดบนส่ือออนไลน์
ช่องทางใดช่องทางหน่ึง เช่น 
Facebook Fanpage/ Line 
Account official เพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อยหน่ึงช่องทาง

             8,660,000

                 561,400

               1,244,000

               2,134,600

               1,000,000

               3,720,000

   ๑.22.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเท่ียว
ชุมชนในเร่ืองการตลาดออนไลน์

๑.22 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ
 OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเท่ียวชุมชนในเร่ือง
การตลาดออนไลน์   โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชาสู่การ
พัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน

   ๑.22.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP
 /ท่องเท่ียวชุมชน ทุกอ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมน า
ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน

   ๑.22.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะ
ด้านการตลาดออนไลน์
   ๑.22.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การติดตามและประเมินผล
โครงการตลอดหลักสูตร
   ๑.22.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและ
หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียว
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2.8 25 2 ๑. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้สามารถประกอบอาชีพ
ได้ จ านวน 200 คน
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ
โรงแรมในฐานะนายจ้างได้
แรงงานท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
ของจ านวนแรงงานท่ีได้รับการ
พัฒนา

             4,602,700

               4,480,200
                 122,500

2.8 27 1 (1) เกิดองค์ความรู้ท่ีช่วยยกระดับ
 ต่อยอดการท าธุรกิจกาแฟ 
จ านวน 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 250 
คน
(2) เกิดงานแสดงศักยภาพด้าน
มาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม 
ของผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมกาแฟ และท่ี
เก่ียวข้อง ต้ังแต่ระดับต้นทาง 
กลางทาง ปลายทาง ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
 จ านวนอย่างน้อย 2 คร้ัง (ใน
ระดับจังหวัด 1 คร้ัง จ านวน 200
 บูธ และระดับประเทศ 1 คร้ัง 
จ านวน 20 บูธ) 
(3) เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่าง
เกษตรกร ผู้ประกอบการ กาแฟ 
และท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 30 
ราย
(4) มียอดขาย ยอดส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10
(5) ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85

             9,247,300๑.24 โครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 
เทศกาลกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่

๑.23 โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   ๑.23.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกอบรม
   ๑.23.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ติดตามการมีงานท าหลังจบการ
ฝึกอบรม



ยุทธศาสตร์
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                 422,800

                 669,500

                 747,500

               7,407,500

2.8 28 3 ๑. ธุรกิจท้องถ่ินและชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน มากกว่าร้อยละ ๕๐
๒. มีดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบ
วงจร จ านวน ๑ แพลตฟอร์ม
๓. มีนักท่องเท่ียว-ผู้ใช้ 
(User)/ผู้สนใจ เข้าใช้ Platform
 รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕ แสนคร้ัง 
หลังจากท่ีพัฒนาระบบเสร็จ
๔. มีข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่ า
กว่า ๕ แสนบันทึก 
(Transection) ท่ีสามารถน าเป็น
ข้อมูล Big Data ในการวิเคราะห์
ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์
ในการวางแผนหรือป้องกันใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ
๕. มีจ านวนร้านค้าท่ีน าสินค้ามา
ขายหรือบริการ ลงมาใน 
platform ไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ราย

           15,000,000๑.25 โครงการจัดท าแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัด
เชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace Platform)

   ๑.24.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ
พร้อมท้ังให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟ
และท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 1 วัน  ณ โรงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์กาแฟ จาก
ผู้ประกอบการบริเวณด้านหน้าห้องสัมมนา มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 250 คน

   ๑.24.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมพาส่ือมวลชน 
Influencer มาสัมผัสเส้นทางกาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ 
(Coffee Route)

   ๑.24.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดกิจกรรมโปรโมช่ันส่วนลด
พิเศษ 50 ร้านกาแฟท่ัวเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)

   ๑.24.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  จัดงาน Chiang Mai Coffee 
Week 2023 แสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ 
นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

            15,000,000

2.8 28 3 1. ผู้ประกอบการกลุ่มศักยภาพท่ีมี
โอกาศในการเป็นวิสาหกิจเร่ิมต้น
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
จ านวน ๓๐  กิจการ
2. มีแพลตฟอร์มหลักสูตรการ
สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น 
จ านวน ๑ หลักสูตร
3. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๕
4. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความสามารถในการ
เร่ิมต้นธุรกิจและสามารถด าเนิน
ธุรกิจจนก่อให้เกิดรายได้    เชิง
พาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด

             4,630,000

               4,630,000

2.8 29 3 ๑)  สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่
เป็นท่ีรู้จัก มียอดจ าหน่ายและการ
ส่ังซ้ือในงาน ไม่น้อยกว่า 10 
ล้านบาท
๒)  ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ภาครัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

             8,000,000

               1,839,600

               6,160,400

   ๑.25.๑ กิจกรรมหลักการจัดท าแพลตฟอร์ม 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 กิจกรรมหลักท่ี 1  การให้องค์ความรู้ในการท า
การค้าผ่านระบบออนไลน์และการพัฒนาความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ ท่ีต้องการท าการค้าผ่านระบบ e-commerce 
จ านวน 80 คน

   ๑.27.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์เสมือนจริง



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.8 44 3 1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ทักษะความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้
งานในวิสาหกิจชุมชนและ SMEs 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยที
มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
 TRL7 ข้ึนไปมาพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ จ านวนไม่
น้อยกว่า 30 ชุมชน (1 
เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมท้ัง
เกิดแผนธุรกิจจ านวนไม่น้อยกว่า 
30 แผน
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่าง
น้อย 3 คู่ และเกิดการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)

           10,000,000

                    45,400

                 593,800

                 330,400

                 612,500

   ๑.28.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  การวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/การวางแผน
โครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดต้ังผู้เช่ียวชาญและคณะกรรมการ
คัดเลือก
   ๑.28.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และ
รับสมัครผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)(อย่างน้อย 50 
กิจการ)
   1.28.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน 
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน

   ๑.28.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
วิสาหกิจชุมชนและ SMEs

๑.28 โครงการสร้างก าไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน
 1 เทคโนโลยี)



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

               6,320,000

               2,047,900

                    50,000

2.8 45 2 1. มีการจัดอบรมเพ่ือให้โรงเรียน
ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่าง
น้อย 200 ราย
2. มีจ านวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและรดับอาชีวะ ท้ัง
โรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนใน
จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3,750 คน
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมมา
จากในเขตเมืองและนอกเมืองคิด
เป็นร้อยละ 50:50

             4,812,000

               4,812,000

         105,084,000รวมท้ังส้ิน

   ๑.28.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมี
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ข้ึนไปมาพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนท่ี

   ๑.28.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 การติดตามการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs พร้อมท้ังสร้างโอกาส
ทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)

   ๑.28.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล 
สรุปผลโครงการ

๑.29 โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียน
โปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
(Upskill and Reskill )

   ๑.29.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและยกระดับทักษะการ
เขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
(Upskill and Reskill )



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

          167,086,200

5.18 1 1 1) ค่ำเฉล่ียรำยปีของ
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก 
(PM2.5) ลดลง 0.50 
(มคก./ลบ.ม.)
2) จ ำนวนพ้ืนท่ีกำรเผำ
ไหม้ลดลง ปีละ 
50,000 ไร่

            66,111,000

ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ

24,299,800             

ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

1,484,200               

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท่ี 1 (เชียงใหม่) ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า

1,850,400               

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
16

12,322,000             

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
กิจกรรมย่อย

(๑0)

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน 
(PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม

๑.  โครงการของจังหวัด (3)
๑.30 โครงการท่ี 30 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิง
รุกแบบบูรณาการ

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

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด  
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี  
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 4) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารจัดการเช้ือเพลิงเชิงรุก ในระดับต าบล
กิจกรรมย่อยท่ี 5) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ท าแนวกันไฟ และดับไฟป่า โดย
การมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 6) จัดกิจกรรมท าแนวกันไฟในพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ือป้องกันการลุกลามของไฟป่า
กิจกรรมย่อยท่ี 7) การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
กิจกรรมย่อยท่ี 8) อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 9) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 10) การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

   ๑.30.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษฝุ่นควันและไฟป่า

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกทุกภาคส่วน

    ๑.30.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า
ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมย่อยท่ี 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  จัดท าแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟป่า ใน
เขตป่าอนุรักษ์พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดท าแนวกันไฟชุมชน จ านวน 1,000 กิโลเมตร

   ๑.30.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า 
และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เชียงใหม่

1,352,200               

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

1,872,200               

พลังงำนจังหวัดเชียงใหม่ 2,955,000               

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
 สจป.1 /กองทัพภาคท่ี 3 / 
กอ.รมน.จว.ชม.

14,355,000             

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

1,357,000               

    ๑.30.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบ
วงจร เพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงาน
ทดแทนครบวงจร เพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบส่ิงแวดล้อม

   ๑.30.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 พัฒนาเสริมความม่ันคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จัดชุดลาดตระเวน เพ่ือรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีเขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดกิจกรรมท าแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 3) สร้างแหล่งน้ าเพ่ิมความชุ่มช่ืน เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับดับไฟป่าในพ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 4) จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพ่ือเป็นแนวกันชนไฟป่าในพ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 5) การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

    ๑.30.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน
 PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  จัดประชุมคณะท างานออกแบบรูปแบบ CM.NICE
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ส ารวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ผลการใช้หลักสูตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นลงสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมย่อยท่ี 4) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควัน
กิจกรรมย่อยท่ี 5) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU )และกิจกรรม kick off การน าหลักสูตรการแก้ไขปัญหาสภาวะ
วิกฤตฝุ่นควันสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมย่อยท่ี 6) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้เน้ือหาฝุ่นควัน 
กิจกรรมย่อยท่ี 7) จัดรายการละครวิทยุ 
กิจกรรมย่อยท่ี 8) ละครหุ่นส าหรับเด็ก
กิจกรรมย่อยท่ี 9) นิเทศ ติดตาม ผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาจ านวน  20 โรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 10) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้/Showcase/ น าเสนอนวัตกรรม

   ๑.30.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและส่ือสารความ
เส่ียงหมอกควันพร้อมแนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่น
ควันในพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  การนิเทศติดตามเย่ียมเสริมพลังพ้ืนท่ีต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤตฝุ่นควัน
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) การแจ้งเตือน
สถานการณ์ระดับบุคคล (Smokealert) และการให้ค าปรึกษาผ่านระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health) 
ต้นแบบในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 4) ตรวจประเมินคุณภาพห้องปลอดฝุ่น

    ๑.30.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตร
ปลอดการเผาเพ่ือแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ของจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จัดท าแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามบริบทพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 2) อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
กิจกรรมย่อยท่ี 3) จัดท าแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบการปลูกพืชทางเลือก
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
เครือข่ำยเขียวสวยหอม /
สภำลมหำยใจเชียงใหม่

2,507,100               

ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
เครือข่ำยเขียวสวยหอม/
คณะกรรมกำรร่วม
ภำคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

466,200                  

ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน
ภำคเหนือ/สภำลมหำยใจ
เชียงใหม่

1,289,900               

5.18 22 1 ร้อยละขยะมูลฝอย/ของ
เสียท่ีน ากลับมาใช้
ประโยชน์ เพ่ิมข้ึนปีละ 
0.5

              5,210,300

ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่

1,718,500               

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

3,491,800               

    ๑.30.๑1 กิจกรรมหลักท่ี 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การ
เป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product)

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จัดกระบวนการคัดเลือก/คัดสรรคนรุ่นใหม่จะมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวอ าเภอละ
 1 คน
กิจกรรมย่อยท่ี 2) อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ โดยมีพ่ีเล้ียงจากภาคเอกชน
แนะน าและสนับสนุน
กิจกรรมย่อยท่ี 3) พัฒนากิจการ 1 อ าเภอ 1 กิจการ 1 คนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการสีเขียว และจัดกระบวนการ
ติดตามคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวในพ้ืนท่ี

   ๑.30.1๒ กิจกรรมหลักท่ี 12 ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมออกแบบการเช่ือมงานและระบบข้อมูลร่วมกันท้ัง 25 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดชุดบูรณาการหลังฤดูไฟป่า ประกอบด้วย อปท., จนท.ไฟป่า และชุมชนท้องถ่ิน เข้าไปตรวจ
 burn scars และถอดพฤติกรรมไฟในแต่ละพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 3) จัดกระบวนการถอดบทเรียนและสรุปผลเชิงพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจังหวัด
เชียงใหม่ 211 ใน 25 อ าเภอ

   ๑.30.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 กระบวนการจัดท าแผนชุมชนลดฝุ่น
ละออง PM2.5 และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เช่ือมโยงแผน อปท. ในพ้ืนท่ี
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จัดกระบวนการท าแผนชุมชนจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดเวทีน าเสนอแผนชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  สร้างปฏิบัติการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยชุมชนเมือง

๑.31 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

   ๑.31.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพ่ือลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

   ๑.31.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะท่ีต้นทาง

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ช้ีแจงโครงการฯ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 3) รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม
กิจกรรมย่อยท่ี 4) จัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบขยะและปริมาณขยะ
กิจกรรมย่อยท่ี 5) จัดท าส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อยท่ี 6) ถอดบทเรียน
กิจกรรมย่อยท่ี 7) บริหารโครงการประสานงานและติดตามประเมินผล



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย
(๑0)

5.18 16 2 จ านวนพ้ืนท่ีการปลูกป่า
ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่
น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่
 (ไร่)

            40,356,600

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1,662,500               

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท่ี 1 (เชียงใหม่)

15,028,000             

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
16

10,338,400             

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1,587,000               

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
16

1,873,300               

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

4,869,000               

๑.32  โครงการท่ี 32 โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

   ๑.32.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

กิจกรรมย่อยท่ี 1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ประสานงานและติดตามประเมินผล

   ๑.32.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการ
สร้างป่า เพ่ิมรายได้ ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า  แบบคอกหมู
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ าโดยการสร้างฝายชะลอน้ า ฝายก่ึงถาวร
กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรมปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร
กิจกรรมย่อยท่ี 4) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้
กิจกรรมย่อยท่ี 5) กิจกรรมเพาะช ากล้าแฝก
กิจกรรมย่อยท่ี 6) กิจกรรมเพาะช ากล้าหวาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 7) กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ

   ๑.32.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ปรับเปล่ียนพืชเชิงเด่ียวเป็นระบบวนเกษตร
กิจกรรมย่อยท่ี 2) อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่
กิจกรรมย่อยท่ี 3) อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้
กิจกรรมย่อยท่ี 4) อบรมและส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงา
กิจกรรมย่อยท่ี 5) กิจกรรมด าเนินงานและติดตามผล

กิจกรรมย่อยท่ี 1) เพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป จ านวน 3,400,000 กล้า
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีท่ี 2) จ านวน  680,000 กล้า

   ๑.32.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

กิจกรรมย่อยท่ี 1) เพาะช ากล้าไม้ป่าขยายสู่ชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ปลูกป่าหวาย
กิจกรรมย่อยท่ี 3) เพาะช ากล้ากาแฟ

   ๑.32.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
ชุมชน ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ   
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
 ด้านขยะ,น้ าเสีย,มลพิษ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4) จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco Village)
กิจกรรมย่อยท่ี 5) บริหารโครงการและติดตามประเมินผล

   ๑.32.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

640,400                  

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

892,400                  

สวนสัตว์เชียงใหม่ 1,000,000               

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจ
จังหวัดเชียงใหม่

2,465,600               

5.19 9 2 แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา
 แลฟ้ืนฟู ไม่น้อยกว่า 2
 แห่ง

            55,408,300

ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

28,600,000             

   ๑.32.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 ค่ายเยาวชน  รักป่า  รักสัตว์  เรียนรู้คู่
การอนุรักษ์

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) เยาวชนร่วมปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

   ๑.32.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืช
เศรษฐกิจ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ 
ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)

กิจกรรมย่อยท่ี 1) เวทีการอบรม เรียนรู้สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบของสภาวะวิกฤตของโลกร้อน และ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ carbon stock ในการลดก๊าซเรือนกระจก ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 9 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างพ้ืนท่ีรูปธรรมในการ ปลูกต้นไม้และพืชล้มลุกในพ้ืนท่ีเกษตร
และพ้ืนท่ีป่ารอบชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีเช่ือมโยงกับโอกาส Carbon Footprint, คาร์บอนเครดิต, 
คาร์บอนสต๊อค Carbon Stock
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การจัดท าข้อมูล การกักเก็บข้อมูล คาร์บอนสต๊อค Carbon Stock เพ่ือด าเนินการ การข้ึนขอ
ทะเบียนใบรับรอง จากโครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Less จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กิจกรรมย่อยท่ี 4) ถอดบทเรียน พัฒนาระบบข้อมูล ชุดความรู้ และส่ือ ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้าใจ 
และขยายผลไปสู่พ้ืนท่ีต่างๆ

   ๑.32.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Eco School)

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School)
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การถ่ายทอดความรู้การด าเนินงานสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Eco School)
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ต่อยอดการด าเนินงานสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) จ านวน 3 
สถานศึกษา
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
กิจกรรมย่อยท่ี 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
กิจกรรมย่อยท่ี 6) บริหารโครงการและติดตามประเมินผล

   ๑.32.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมโครงการ
กิจกรรมย่อยท่ี 3) สร้างความรู้และจิตส านึกในเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
กิจกรรมย่อยท่ี 4) บริหารโครงการ

๑.33 โครงการฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ า

   ๑.33.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 ป้องกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตล่ิงริม
แม่น้ า

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง ม.7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่า
ตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 245 เมตร
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 ความยาว 100 เมตร
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 3) ต.ท่าวังพร้าว อ.สัน
ป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 175 เมตร



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อย
(๑0)

โครงการชลประทานเชียงใหม่
 ส านักงานชลประทานท่ี 1

23,200,000             

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

3,608,300               

          167,086,200

   ๑.33.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ ปรับปรุงอาคารป้องกันตล่ิงคลองแม่ข่า
น้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่

รวมท้ังส้ิน

ปรับปรุงระบบส่งน้ าคลองแม่ข่าน้อย ระยะท่ี 2 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 
914 เมตร

   ๑.33.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่
ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ปลูกต้นไม้ และท าความสะอาด เพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า 
กิจกรรมย่อยท่ี 4) จัดท าส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมย่อยท่ี 5) อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยท่ี 6) บริหารโครงการ ประสานงานและติดตามประเมินผล



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)

75,356,800

3.11 5 1 รำยได้เฉล่ียครัวเรือนใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 
ต่อปี

5,870,800

กิจกรรมย่อยท่ี 1) มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2566
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  การจ้างงานกลุ่มเปราะบางและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน

สนง.พมจ.เชียงใหม่ 1,972,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1) พัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based 
Tele-Consult) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2)  อบรมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการ Home-based Tele-Consult
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based 
 Tele-Consult) 

สนง.พมจ.เชียงใหม่ 2,213,600

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

สนง.พมจ.เชียงใหม่ 1,685,000

3.11 36 1 รำยได้เฉล่ียครัวเรือนใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 
ต่อปี

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

813,000

3.12 39 1 ร้อยละของประชำกรทุกช่วง
วัย เข้ำถึงกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 
ต่อปี

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

1,188,100

432,800

755,300

3.12 40 1 ร้อยละของประชำกรทุกช่วง
วัย เข้ำถึงกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 
ต่อปี

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

4,338,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

   ๑.34.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

    ๑.34.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพรอบครัวกลุ่ม
เปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข

๑.  โครงการของจังหวัด (3)
๑.34 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

1.35  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

1.36 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแล
ผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือการต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์ม
การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีน า
ร่องจังหวัดเชียงใหม่

   ๑.34.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย

  1.36.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของ
นักเรียนเพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรม

 1.36.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการ
ดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพ้ืนท่ีน าร่องจังหวัดเชียงใหม่

1.37 โครงการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ) การพัฒนาสถานท่ีของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรม ให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้ 
(Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Vision)
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ) การจัดเวทีรวมพลังสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

4,338,000

3.13 17 1 ร้อยละของอ ำเภอผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีมี
คุณภำพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
ต่อปี

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

2,340,500

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการส่ือสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกัน 
ปัญหาการฆ่าตัวตาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ผลิตคัมภีร์เทศน์ในการส่ือสารเตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การประกวด ชุมชนตัวอย่างป้องกันการฆ่าตัวตาย ระดับจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

1,371,700

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ ป้องกันการฆ่าตัวตาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนเช่ียวชาญด้านสุขภาพจิต

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

188,800

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาเครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต อ าเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย ติดตามดูแลกลุ่ม
เส่ียงในชุมชนอย่างต่อเน่ือง
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างานเครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต อ าเภอ 
ป้องกันการฆ่าตัวตาย

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

780,000

4.17 7 2 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 18,412,600

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 763,000

1.39 โครงการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่

1.39.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ 
และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

  1.38.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

  1.37.1 กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

1.38  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
 จังหวัดเชียงใหม่

   1.38.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะ
การส่ือสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย

   1.38.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่ม
เส่ียง



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ) กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ) การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อยท่ี 4 )  การด าเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมายและลงพ้ืนท่ีส ารวจ
ทรัพยากร ร่วมกับ สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ภายในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ) สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ) การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 7 ) จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ฝาง/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา/
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3/
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่/
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/
ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

6,907,600

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ) การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ) ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร ตามแนวพระราชด าริ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ) ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (ธนาคารสุกร) ตามแนวพระราชด าริ 
(หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้านห้วยลึก)
กิจกรรมย่อยท่ี.4 ) ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (ธนาคารสุกร) ตามแนวพระราชด าริ 
(หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้านห้วยลึก)
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ) ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขาบ้านสามหม่ืน ตามแนว
พระราชด าริ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 6 )  9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพ่ือพัฒนาชุมชน ในการเสริมสร้าง
สังคมคุณภาพ ตามแนวพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สนง.พัฒนาชุมชนจังหัด
เชียงใหม่

1,370,600

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 3,880,700

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้ าและการท าการเกษตรกรรมในโครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 2,654,2001.39.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ าและการจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการ
เกษตรวิชญา

1.39.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชด าริ

1.39.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

1.39.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ) การวางแผนบูรณาการการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ) การบูรณาการการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายเยาวชนเชียงใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ขออยู่อย่างพอเพียง) อบรมฯ
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ) นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริหน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ) สรุปการด าเนินกิจกรรมขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

1,336,500

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 1,500,000
32,963,000

1.1 6 3 หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มีปัญหา
ยาเสพติด มากกว่าร้อยละ 
60 ของหมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ / ศอ.ปส.จ.ชม.

9,259,700

1.1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน  งบประมาณ
1.2 การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด
1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
ระดับพ้ืนท่ี
1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อ าเภอ
1.5 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัด 
1.6 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับอ าเภอ
1.7 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดเชียงใหม่
1.8 การประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม
1.9. เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  พ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดน (7 
ต าบล 10 หมู่บ้าน)

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ / ศอ.ปส.จ.ชม.

9,259,700       ๑.40.๑ กิจกรรมหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2566

1.39.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 แสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการ
รวมท้ังส้ิน

1.39.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 การขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

       ๑.40 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน ประจ าปี 2566
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1.1 12 3  - มีสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ร้อยละ 90
 ของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ
  6 – 24 ปี 
- มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ครบทุก
อ าเภอ จ านวน 25 แห่ง
- มีอ าเภอ TO BE NUMBER
 ONE ครบทุกอ าเภอ จ านวน
 25 แห่ง
- มีชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสถานศึกษา 
จ านวน 350 ชมรม
- มีชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสถานประกอบการ
 จ านวน 350 ชมรม
- มีชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม จ านวน 7 ชมรม
 - ชมรม TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดเชียงใหม่ผ่าน
เข้าร่วมประกวด
ระดับประเทศ 5 ชมรม

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

4,283,300

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

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ / ศอ.ปส.จ.ชม.

1,110,700

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

1,639,700

       ๑.41 โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกัน
ยาเสพติด

       1.41.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและ
สร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       1.41.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน
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3.1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัด
เชียงใหม่
3.2 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ในรอบภาคเหนือ
3.3 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ในรอบลงพ้ืนท่ี3.4 
กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ
3.5 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
3.6 การพัฒนาเครือข่าย อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 

1,532,900

1.1 18 3 1. ฝึกทบทวนชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ) ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ชายแดน จ านวน 750 คน
2. มีชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ) ในพ้ืนท่ี
อ าเภอชายแดน เพ่ิมข้ึน 
100 คน 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
อ าเภอชายแดน เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน จ านวน 410 
คน
4. มีการจัดกิจกรรมเช่ือม
ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน จ านวน 5 คร้ัง 
ในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดน

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

3,116,100

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

990,000

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

850,600

ท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเชียงดาว เวียงแหง 
ไชยปราการ ฝาง และ แม่
อาย

481,000    1.42.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน ของ ๕ อ าเภอชายแดน

      1.41.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     ๑.42 โครงการบูรณาการสร้างความม่ันคงในพ้ืนท่ี
ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ระดับท้องถ่ิน

     1.42.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกอบรมประชาชนเพ่ือสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหาภัยความม่ันคงในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ชายแดน ๕ อ าเภอ

    1.42.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพประชากร
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้น าท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการซักซ้อม
ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน
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ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

447,500

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

347,000

1.1 41 4  - ร้อยละของอ ำเภอผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำ
คุณภำพชีวิตท่ีมีคุณภำพ
 - เกิดระบบในกำรน ำภำค
ประชำชนท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันกลุ่มเส่ียงใน
ชุมชนให้ปลอดภัยจำก
อำชญำกรรรม ในอ ำเภอท่ี
ด ำเนินกำร ร้อยละ ๑๐๐
 - ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ร้อยละ 
๘๕ %
 - ลดกำรแจ้งควำมเอกสำร
หำยลนสถำนีต ำรวจลงร้อย
ละ 50
 - เพ่ิมกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ผ่ำนระบบวิดีโอคอล ร้อยละ
 10

 - ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
- ส านักงานคุมประพฤติ
- ต ารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่

1,869,000

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

272,200

2.1 การประชุมคณะท างานเชิงพ้ืนท่ี (เจ้าหน้าท่ีแกนน าภาคประชาชน) เพ่ือเตรียมความพร้อม และ
วางแผนการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่ม
เส่ียงในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม  ใน ๕ กลุ่มพ้ืนท่ี
2.3 การประชุมติดตามผลจ านวน ๕ คร้ัง ๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี

ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่

236,800

ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1,360,000

   1.42.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว
โดยกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

   1.42.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การอ านวยการบริหารจัดการและ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

       ๑.43 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายใน
เพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความม่ันใจของชาว
เชียงใหม่และนักท่องเท่ียว

     1.43.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่

     1.43.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเส่ียงในชุมชนให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม

    1.43.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับการให้บริการประชาชน
ด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และ การรับแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
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1.1 42 4  - หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
 มูลนิธิ ตลอดจนภำคี
เครือข่ำยท่ีเก่ียวข้อง เข้ำ
ร่วมกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์
สำธำรณภัยท่ีรุนแรงและ
ซับซ้อนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ มำกกว่ำร้อยละ 80
- ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ เข้ำร่วมกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
กำรจัดกำรควำมเส่ียงจำก
สำธำรณภัยในระดับพ้ืนท่ี 
มำกกว่ำร้อยละ 80
- พ้ืนท่ี 10 อ ำเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่มีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศของส่ิงกีด
ขวำงทำงน้ ำในล ำน้ ำคูคลอง
และถนนท่ีมีปัญหำกำรกีด
ขวำงทำงน้ ำอย่ำงครบถ้วน
ในทุกต ำบล
- พ้ืนท่ี 10 อ ำเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่มีวิธีกำร
และแนวทำงแก้ไขปัญหำ
กำรกีดขวำงทำงน้ ำในแต่ละ
ต ำแหน่ง ครอบคลุมในทุก

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ / แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ท่ี 1

5,654,800

1.1 การส ารวจพ้ืนท่ีจ าลองสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2 การประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 1
1.3 การประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 2 
1.4 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยท่ีรุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ : การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table top Exercise) 
1.5 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยท่ีรุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ : การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) 
1.6 การประชุมถอดบทเรียน

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

385,600

          1.44 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสา
ธารณภัยแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

      1.44.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีรุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.1 การยกระดับขีดความสามารถผู้น าท้องถ่ินเพ่ือการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี :
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2.2 การยกระดับขีดความสามารถผู้น าท้องถ่ินเพ่ือการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี :
 การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

469,200

3.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าระบบข้อมูลการกีดขวางทางน้ า
3.2 รวบรวม ส ารวจ และเก็บข้อมูลส่ิงกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนนท่ีมีปัญหาการกีด
ขวางทางน้ า เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละแห่ง
3.3 ก าหนดแนวคิดหลักการวางแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขางทางน้ าในแต่ละแห่ง
3.4 ส ารวจเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาและออกแบบการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในเชิงลึกของ
พ้ืนท่ีต้นแบบท่ีมีล าน้ าท่ีไหลผ่านชุมชนและถนนสายส าคัญท่ีเกิดน้ าท่วมบ่อยคร้ัง จ านวน 4 โครงการ
3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลของส่ิงกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนนท่ี
มีปัญหาการกีดขวางทางน้ า พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละแห่ง

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

4,800,000

1.1 32 4  - หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการ
เตรียมความพร้อมในการ
ตอบโต้สถานการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ) 
มากกว่าร้อยละ 90
- อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนนของ
จังหวัดเชียงใหม่ลดลงร้อยละ
 5 จากค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี
 2
- ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
พร้าว
- ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
สารภี
- ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่ริม
- ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
สันป่าตอง

18,210,900

1.1 ส ารวจพ้ืนท่ีการจ าลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ) 
1.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการจ าลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คร้ังท่ี 1 
1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจ าลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คร้ังท่ี 2
1.4 จ าลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ)
1.5 ประชุมถอดบทเรียน

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

301,500

     1.44.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างความเข้าใจระบบด าเนินงาน
ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีเกิดสาธารณภัยให้แก่ผู้น า
ท้องถ่ิน

    1.44.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ส่ิงกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไข
ปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่

       ๑.45  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยท างถนน เพ่ือ
ความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเท่ียว

      1.45.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบ
โต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ)



ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7)

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(๑0)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑1)

หน่วยด าเนินงาน (12) งบประมาณ (บาท) (13)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.1 การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จ านวน 20 คร้ัง/เร่ือง 
2.2 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ / ข่าวรายงานเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ความยาว
 2 – 3 นาที 10 ตอน 
2.3 ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุฯ 30 - 60 วินาที 9 ภาษา 5 เร่ือง เผยแพร่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 
คร้ัง 
2.4 ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ สัญจรวิทยุ ชาวเชียงใหม่มีวินัยจราจร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุ ทภ.3 รวม 40 ตอน 
2.5 ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เช้าน้ีท่ีภาคเหนือ จ านวน 2 ตอน ออกอากาศทาง NBT North 
CH 11 Digital 
2.6 ผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอส้ัน รณรงค์ “ขับข่ีปลอดภัย 
มีวินัยจราจร” ยาว 1 – 2 นาที จ านวน 10 ตอน พร้อมวางส่ือ LED ทางแยกส าคัญๆ

ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

1,200,000

16,709,400
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวง
หมายเลข 1141 ตอนดอนจ่ัน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่า
ศาลา ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดด ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 
กิโลเมตร

5,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี  2ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ท่ี 2 - บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ท่ี
 6 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1,880,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอ าเภอ หมู่ท่ี 1 ต าบลยุหว่า เช่ือม หมู่ท่ี 
10 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

1,240,000

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอาบช้าง เช่ือม
ถนนสายหัวน้ าริน ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4,132,400

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม 
หมู่ท่ี 7 ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

2,831,000

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเค่ิง ถึง ถนน อบจ.ชม.สาย
บ้านปากกอง - สันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 4 ต าบลสารภี อ าเภอสารภร จังหวัดเชียงใหม่

1,626,000

42,393,800รวมท้ังส้ิน

     1.45.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและนักท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่

    1.45.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ



 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
เน้นคุณค่าทีส่ามารถปรับตัวตามสถานการณ์ 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวและบริกำร เชื่อมโยง
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

2. งบประมำณ 260,697,300 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
163,410,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
71,089,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
26,198,300 บาท 
ส านักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยหล่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ

กิจกรรมของโครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของ 
ชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/
โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่
มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนฯ (เพ่ือควำมเหมำะสมในกำรจัดวำง
รูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 / A3 และเป็นแนวตั้งหรือ
แนวนอนก็ได้ 

กิจกรรมหลัก 1   

กิจกรรมหลัก 2   

กิจกรรมหลัก 3   



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทาง 

การท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น 
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง              

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ      วงเงิน 163,410,000 บาท  
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม      วงเงิน 71,089,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว   วงเงิน 26,198,300 บาท         
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถ

ปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
แผนงาน : แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว          
    และบริการ 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3,  

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่, ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่),  
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ :  1) นายสิทธาฤทธิ์  ปรีดานนท์ ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-8700 

2) นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5326-0676 

3) นายจเรเมธ  จันทร์จร  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 
สถานที่ติดต่อแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3  199 หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  
จงัหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5389-1446 

4) นายกชกร  โง้วศิริ  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เลขที่ 118/4 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์  
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1646 

5) นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16  
สถานที่ติดต่อ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ เลขที่ 153 ถนนเจริญประเทศ  
ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 221646 

6) นายกิตติศักดิ์ ปาลี  ต าแหน่ง : วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



๒ 

 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถการแข่งขัน 

ข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และประเด็นการพัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน กลุ่มที่ 4 
การสร้างรายได้ให้กับประเทศ 1) การท่องเที่ยว โดยด าเนินการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน
หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน
ธรรมชาติ ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การควบคุมสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ประกอบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า, แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

โดยจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา “นครแห่งชีวิตและความ
มั่งค่ัง” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมือง
ที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นพ้ืนที่
หลักทางด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองหลักด้านการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งมีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Eco-tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 
Tourism) จึงได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น  มีแนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ , 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีเป้าหมายจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมขึ้น และจ านวน
แหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
     สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุม 25 
อ าเภอ แต่ปัจจุบันยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนจังหวัดเชียงใหม่ 

ความเร่งด่วน : จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการโดยด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายของรัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว รวมทั้ง เพ่ือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการโดยด่วนในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการท่ องเที่ยว 
 
 



๓ 

 

เพ่ือให้ได้มาตรฐานสู่สากลจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และยังคงรักษาฐาน
นักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่ รวมทั้งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของโลกได้ จึงต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
        1. เพ่ือยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว 
        2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
        3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว 
        4. เพื่อพัฒนาเส้นทางและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565 สิ้นสุดป ีกันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
      (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว         17 สายทาง 
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 8 แห่ง 
(๔.๒) ผลผลิต : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล 
(๔.๓) ผลลัพธ์ : 1. สามารถอ านวยความสะดวกเส้นทางให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย 
       2. สามารถพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
     เชิงบวก : นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการเดินทาง และมีแหล่ง

ท่องเที่ยว              ที่ได้รับมาตรฐาน 
 เชิงลบ : ไม่มี 

 
 
 
 



๔ 

 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
วงเงิน 163,410,000 บาท  
หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3, 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  
   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

1. ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวอ าเภอดอยหล่อ-อ าเภอ
แม่วาง ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร 

20,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว
สายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทาง
หลวงหมายเลข 1095 ตอนหนอง
โค้ ง - กิ่ วคอหมา ระหว่าง กม .
0+175 – กม.3+850 ต าบล
ขี้ เหล็ก  อ าเภอแม่แตง จั งหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 122 ต้น  

5,488,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ ยวน้ าตก 
ห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบลแม่หอพระ 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 1 สายทาง 

9,500,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย ว  งาน บู รณ ะท างผิ ว
แอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว 
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน  
แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.
66+940 – กม.68+330 ต าบล
แม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  ปริมาณงาน 1 .390 
กิโลเมตร 

22,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย 
( Double W-Beam Guardrail) 

5,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๕ 

 

   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวง
หมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - 
หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 – 
กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบล
แ ม่ ง อ น  อ า เภ อ ฝ า ง  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง 

6 ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว บูรณะปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะ
เม า ะ -ฮ อ ด  ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง ก ม .
49+300 - กม.53+825 ต าบล
บ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า ต าบล
บ้ านตาล  อ า เภ อฮอด จั งห วั ด
เชี ย ง ให ม่  ระย ะท าง  4 .5 2 5 
กิโลเมตร 

22,083,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 ติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับ
มาตรฐานการเดินทางบนทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวง
หมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ -
เชียงราย ตอนเชียงใหม่ - ดอยนาง
แก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.
3+ 500 ( เป็ น แ ห่ ง ๆ )  ต า บ ล 
สันทรายน้อย อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 
กิโลเมตร 

9,999,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับ
มาตรฐานการเดิ นทางเส้ นทาง 
เมืองเชียงใหม่ - แม่ริม ทางหลวง
หมายเลข 107 ตอนเชี ยงใหม่  - 
ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 - 
กม.13+800 (เป็นแห่งๆ)  ต าบล
ช้ างเผื อก อ าเภอเมื องเชี ยงใหม่ 
ต า บ ล ด อ น แ ก้ ว  ต า บ ล 
แม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 12.8 กิโลเมตร 

9,990,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๖ 

 

   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

9 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ ยวอ าเภอแม่ริม  แม่แตง 
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 
1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงาน
โครงการชลประทาน  แม่ แต ง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร 

31,900,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single 
W-Beam Guardrail) สายพร้าว - 
เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 
1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง 
กม.16+000 – กม.53+000 (เป็น
ช่วงๆ) ต าบลบ้านโป่ง ต าบลป่าตุ้ม 
ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง 

5,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

11 งานติ ดตั้ งป้ ายจ ากั ดความ เร็ ว  
สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวง
หมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - 
หั ว โท  ระหว่าง กม .65+525 
ต าบลแม่ น ะ  อ า เภ อ เชี ย งด าว 
จั งห วัด เชี ย งใหม่  ป ริม าณ งาน  
1 แห่ง 

2,500,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12 เพ่ิ มประสิ ทธิ ภาพการ เดิ น เพ่ื อ 
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สาย
ทาง ชม.3024 แยก ทล.107 - 
บ้ านเมื องคอง อ าเภอเชี ยงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง 

9,950,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

13 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง 
ชม .4030  แยก ทล .1095 - 
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  
1 สายทาง 
 
 

5,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๗ 

 

   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

14 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง 
ชม .4051  แยก ทล .1096 -  
บ้านแม่ขิ  อ าเภอแม่ริม  จั งหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง 

5,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม  

วงเงิน 71,089,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  

   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

1 ป รั บ ป รุ ง เส้ น ท า ง เข้ า สู่ แ ห ล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ววิ ส าหกิ จชุ มชนกลุ่ ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวง
เหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง 

13,500,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง 
เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระต าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 
1004 ตอนห้วยแก้ว – พระต าหนัก 
ภู พิ งคราชนิ เวศน์  ระหว่ าง กม.
9+500 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ)  
ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 4.5 
กิโลเมตร 

14,996,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง 
เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระต าหนัก
ภู พิ งค ร าช นิ เว ศ น์  ท างห ล ว ง
หมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - 
พระต าหนั กภู พิ งคราชนิ เวศน์ 
ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150  
ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00  
กิโลเมตร 

4,987,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๘ 

 

   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

4 จั ด ท าป้ า ย เข้ าห มู่ บ้ า น ชุ ม ช น
ท่องเที่ ยวหั ตถกรรมบ้ านถวาย 
OTOP ระหว่าง กม.13+550 - 
กม. 17+100 (เป็นช่วงๆ) อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

2,606,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการ
เดิ น ท างท่ อ งเที่ ย ว  ท างห ล ว ง
หมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - 
เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพ้ืนที่
กองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276 
- กม.0+943 (รวมพ้ืนที่ถนนศรี
วิชัย)  ต าบลสุ เทพ อ าเภอเมือง
เชี ย ง ให ม่  จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่  
ปริมาณงาน 2.447 กิโลเมตร 

35,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  
วงเงิน 26,198,300 บาท 
หน่วยด าเนินการ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่), อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก, อุทยานแห่งชาติขุนขาน, 

อุทยานแห่งชาติออบหลวง, อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา,  
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์), 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 

   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

1. พั ฒ น าป้ าย สื่ อ ค วามห ม าย ใน
เส้นทางศึ กษาธรรมชาติแหล่ ง
ท่องเที่ยวน้ าพุร้อนฝาง บริเวณที่ท า
การอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
อ า เภ อ ฝ า ง  จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่ 
ปริมาณงาน 1 แห่ง 

93,500 ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาด (ผาจูบ
กัน) อุทยานแห่งชาติออบหลวง 
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง 

540,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 



๙ 

 

   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-พ.ค.
2566 

มิ.ย.-ก.ย.
2566 

3 พัฒนาป้ายสื่อความหมายเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ 
ห้วยน้ าดัง ต าบลกึ๊ดช้าง อ าเภอ 
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  
1 แห่ง 

308,400 ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 1 แห่ง 

4,802,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยาน
แห่ งชาติ ขุ นขาน อ าเภอสะเมิ ง 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง 

5,070,700 ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 พัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยวโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี 
อินทนนท์ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่
ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  
1 แห่ง 

1,613,700 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการ
ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ อย่ างมี 
ส่ วนร่ วมกั บชุ มชน เพ่ื อกระตุ้ น
เศรษฐกิจชุมชน บ้านหัวทุ่ง ต าบล
เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 

12,000,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง 
หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 บ้าน
หัวข่วง ต าบลสองแคว อ าเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

2,490,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 260,697,300 บาท 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา : ไม่มี 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๐ 

 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  
1. กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
- กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอดอยหล่อ-อ าเภอแม่วาง ถนนสายแยกทาง

หลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษาให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 
ตอนหนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 122 ต้น แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ  
โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 



๑๑ 

 

- กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกบัวตอง -น้ าพุเจ็ดสี จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ  
โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว 
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน   แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330  ต าบลแม่นะ อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อ 
แล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 5 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย (Double W-Beam 
Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 – กม.
17+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3  
จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็ งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 
ตอน พระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า ต าบล 
บ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบ
เมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 
(เป็นแห่งๆ) ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม  
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ)  ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลดอนแก้ว ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8 
กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล 
บ ารุงรักษา ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 9 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอแม่ริม-แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการชลประทานแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
10.000 กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ  
โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 10 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam 
Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.16+000 – กม.
53+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลบ้านโป่ง ต าบลป่าตุ้ม ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน            
1 แห่ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล 
บ ารุงรักษา ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 



๑๒ 

 

- กิจกรรมย่อยที่ 11 งานติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน  
แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.65+525 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง   
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา  
ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.3024  
แยก ทล.107 - บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  
จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 13 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก 
ทล.1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 14 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4051  
แยก ทล.1096 - บ้านแม่ขิ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อ
เมืองลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000  
(เป็นแห่งๆ) ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน 4.5 กิโลเมตร แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป  

- กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00  กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมจัดท าป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล 
บ ารุงรักษา ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 



๑๓ 

 

3. กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
- กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมพัฒนาป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนฝาง 

บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการ
โครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยาน
แห่งชาติออบหลวง ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ
อุทยานแห่งชาติออบหลวง จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา  
ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมพัฒนาป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง 
ต าบลกึ๊ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติห้วยน้ า
ดัง จะเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป           

- กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อ
แล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างยั่งยืนต่อไป             

- กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ  
ขุนขาน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอุทยานแห่งชาติดอยขุนขาน 
จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตาม
พระราชด าริ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่ ) และโครงการอนุรักษ์ พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพ ระราชด าริใน พ้ืนที่ภาคเหนือ  
(ดอยอินทนนท์) จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จและบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่า งมีส่วนร่วมกับชุมชน  
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 เชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จและบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

- กิจกรรมย่อยที่ 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 บ้านหัวข่วง ต าบล  
สองแคว อ าดภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอดอยหล่อ จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จและบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษา ให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี  



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2565 2566

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการ 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถ่ิน

260,697,300   

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ

163,410,000   

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอดอยหล่อ-อ าเภอแม่วาง ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร

20,000,000     

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 20,000,000      ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอดอยหล่อ-อ าเภอแม่วาง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 108 – อุทยานผาช่อ อ าเภอดอย

หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6.700 กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดก่ิงเด่ียวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 
ตอนหนองโค้ง - ก่ิวคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 122 ต้น

5,488,000       

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,488,000        ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดก่ิงเด่ียวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนหนองโค้ง - ก่ิวคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – 

กม.3+850 ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 122 ต้น

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

9,500,000       

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 9,500,000        พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด  PARA AC 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว 
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330  ต าบลแม่นะ อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร

22,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 22,000,000 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน   แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330

  ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.390 กิโลเมตร

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2565 2566

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว งานติดต้ังราวกันอันตราย (Double W-Beam 
Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม.8+000 – 
กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

5,000,000       

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑0 ล้านบาท 5,000,000        งานติดต้ังราวกันอันตราย (Double W-Beam Guardrail) ฝาง - ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง 

กม.8+000 – กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน
พระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า ต าบลบ้านตาล
 อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร

22,083,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 22,083,000 บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่างกม.49+300 - กม.53+825 ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอย

เต่า ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด ทาง
หลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.
3+500 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร

9,999,000       

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 9,999,000        กิจกรรมย่อยท่ี 7 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 118 สาย 

เชียงใหม่-เชียงราย ตอนเชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม ทาง
หลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ข้ีเหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ)  ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลดอนแก้ว ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8 
กิโลเมตร

9,990,000       

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 9,990,000        ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่ - แม่ริม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนเชียงใหม่ - ข้ีเหล็กหลวง 

ระหว่าง กม.4+202 - กม.13+800 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลดอนแก้ว ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 12.8 กิโลเมตร

กิจรรมย่อยท่ี 9 ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอแม่ริม แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข
 1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการชลประทานแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
10.000 กิโลเมตร

31,900,000     

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 31,900,000      ปรับปรุงเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว อ าเภอแม่ริม แม่แตง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) – หัวงานโครงการ

ชลประทานแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร
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กิจกรรมย่อยท่ี 10 งานติดต้ังราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทาง
หลวงหมายเลข 1150 ตอน ก่ิวไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลบ้านโป่ง 
ต าบลป่าตุ้ม ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

5,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000        งานติดต้ังราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail) สายพร้าว - เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ก่ิวไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.

16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลบ้านโป่ง ต าบลป่าตุ้ม ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 11 งานติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่
ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.65+525 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

2,500,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 2,500,000        งานติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.65+525 ต าบลแม่นะ 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.3024 แยก ทล.
107 - บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

9,950,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 9,950,000        เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.3024 แยก ทล.107 - บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

กิจกรรมย่อยท่ี 13 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก ทล.
1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

5,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000        เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4030 แยก ทล.1095 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

กิจกรรมย่อยท่ี 14 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4051 แยก ทล.
1096 - บ้านแม่ขิ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

5,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000        เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4051 แยก ทล.1096 - บ้านแม่ขิ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 1 สายทาง



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2565 2566

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 : กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

71,089,000     

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนไตล้ือเมืองลวง
เหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 สายทาง

13,500,000     

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 13,500,000      ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียววิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนไตล้ือเมืองลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ติดต้ังราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000 
(เป็นแห่งๆ)  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน 4.5 กิโลเมตร

14,996,000     

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 14,996,000       ติดต้ังราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระ

ต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.14+000 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณ
งาน 4.5 กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150  
ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00  กิโลเมตร

4,987,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 4,987,000 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระ

ต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+150 - กม.4+150  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1.00  กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดท าป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเท่ียวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP ระหว่าง กม.13+550 - กม.
 17+100 (เป็นช่วงๆ) อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2,606,000       

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 2,606,000        จัดท าป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเท่ียวหัตถกรรมบ้านถวาย OTOP อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1. ติดต้ังป้ายจราจรแขวนสูงแบบคล่อมผิวจราจร (Overhead Sing) จ านวน 1 ป้าย ขนาด 3 X 9.5 เมตร กม.13+550 LT. 
2.ติดต้ังป้ายจราจรแขวนสูงแบบคล่อมผิวจราจร (Overhead Sing) จ านวน 2 ป้าย ขนาด 2.2 X 3.5 เมตร กม.14+970 LT. และ กม.
15+500 RT.
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กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการเดินทางท่องเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจ่ัน - เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพ้ืนท่ีกองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276 - กม.
0+943 (รวมพ้ืนท่ีถนนศรีวิชัย)  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน 2.447 
กิโลเมตร

35,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 35,000,000 ปรับปรุงถนนทางเข้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการเดินทางท่องเท่ียว ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจ่ัน - เชียงใหม่ (ใน

ส่วนต่อขยายพ้ืนท่ีกองบิน 41) ระหว่าง กม.0+276 - กม.0+943 (รวมพ้ืนท่ีถนนศรีวิชัย)  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ปริมาณงาน 2.447 กิโลเมตร

กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 26,198,300     
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาป้ายส่ือความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวน้ าพุร้อนฝาง บริเวณท่ีท า
การอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

93,500            

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 93,500             1. ป้ายส่ือความหมายแบบเอียง 

2. ป้ายต้นทางแนวต้ัง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเท่ียวช่องแคบเขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

540,000          

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 540,000           ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณแหล่งท่องเท่ียวช่องแคบ  เขาขาด (ผาจูบกัน) อุทยานแห่งชาติออบหลวง ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม่ หลังละ 270,000 บาท จ านวน 2 หลัง

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาป้ายส่ือความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง ต าบลก๊ึดช้าง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

308,400

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 308,400 1. ป้ายส่ือความหมาย 

    - ป้ายส่ือความหมายแบบเอียง ขนาด 0.4x0.9 ม.  จ านวน 12 ป้าย 
    - ป้ายส่ือความหมายพันธ์ุไม้ ขนาด  0.21x0.3 ม. จ านวน 6 ป้าย

2. ป้ายบอกทาง 
    - ป้ายบอกทางระดับสูง (เสาคู่) สูง 2.00 ม.  จ านวน 3 ป้าย 
    - ป้ายห้ามและป้ายบอกทาง (เสาหลัก) 0.1x0.15x0.5 ม. จ านวน 5 ป้าย

3. ป้ายสถานท่ี 
    - ป้ายสถานท่ี (แนวนอน) ขนาด  1.55x2.905 ม จ านวน 1 ป้าย
    - ซุ้มประตู  จ านวน 1 ป้าย

4. ส่ิงอ านวยความสะดวก ม้าน่ัง ไม้เทียม  จ านวน 5 ตัว



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2565 2566

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

4,082,000       

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 4,082,000        1. ก่อสร้างราวปูนป้ัน ระเบียงชมวิว และติดต้ังจุดชมวิวลอยน้ า

2. ก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ ระเบียงชมวิว และพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3. พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยกุ่ม

กิจกรรมย่อยท่ี 5 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ าเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

5,070,700

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
    (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,070,700 1.จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าริมน้ า

2. จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณถ้ าหลวงแม่สาบ
3. ก่อสร้างห้องอาบน้ าอุ่นธรรมชาติและห้องน้ า-ห้องสุขารวมเพ่ือบริการนักท่องเท่ียว

กิจกรรมย่อยท่ี 6 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชด าริ ใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง

1,613,700

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 1,613,700 1. ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

2.  พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1 เส้นทาง
กิจกรรมย่อยท่ี 7 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวป่านันทนาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

12,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 12,000,000
กิจกรรมย่อยท่ี 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ท่ี 5 บ้านสองแคว หมู่ท่ี 6 บ้านหัวข่วง ต าบลสองแคว 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

2,490,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 2,490,000



ล ำดับควำมส ำคัญ 2 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ผู้ประกอบกำร และกิจกรรม

กำรท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร 
2. งบประมำณ 56,701,800 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
6,500,000 บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
11,719,500 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
3,225,900 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 
1,335,900 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น 
22,500,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport  tourism) 
1,900,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง 
3,000,000 บาท 
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่  
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 

กิจกรรมหลักที่ 8 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว 
รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal 
6,520,500 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ

กิจกรรมของโครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของ 
ชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/
โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มี
ควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนฯ (เพ่ือควำมเหมำะสมในกำรจัดวำง
รูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 / A3 และเป็นแนวตั้งหรือ
แนวนอนก็ได้ 

กิจกรรมหลัก 1   

กิจกรรมหลกั 2(25อ ำเภอ)   
 

กิจกรรมหลกั 3(25อ ำเภอ)   

กิจกรรมหลัก 4   

กิจกรรมหลัก 5   

กิจกรรมหลัก 6   

กิจกรรมหลัก 7   

กิจกรรมหลัก 8   



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 2 

 
ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน        วงเงิน 6,500,000 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 2 : กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 11,719,500 บาท         
กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 3,225,900 บาท         
กิจกรรมหลักที่ 4 : กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์

จังหวัดเชียงใหม่       วงเงิน 1,335,900 บาท         
กิจกรรมหลักท่ี 5 : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น วงเงิน 22,500,000 บาท         
กิจกรรมหลักท่ี 6 : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport  tourism) วงเงิน 1,900,000 บาท         
กิจกรรมหลักท่ี 7 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพ้ืนที่สูง 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

ปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
แผนงาน : แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและ

บริการ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่, 
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่,พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง,  
ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แจ่ม 

ผู้รับผิดชอบ :  1. นางปริษา  ปานพรหม  ต าแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-112 326 - 16   
2. นายเสน่ห์  สายเย็นใจ  ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖๒ ๖๐๕ ๔๒๘๘ 

  3. นายเจริญ  สีวาโย    ต าแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐84-8740583 
4. นางสางฉัฐพร งามเกลี้ยง ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่        
สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๙๒๖๔  
5. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  ต าแหน่ง : นายอ าเภอแม่แจ่ม สถานที่ติดต่อ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่แจ่ม 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 
การสร้างรายได้ให้กับประเทศ 1) การท่องเที่ยว โดยด าเนินการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน
หรือจัดเป็นกลุ่ม อาทิ กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน
ธรรมชาติ ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การควบคุมสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ประกอบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า, แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “นครแห่งชีวิตและ             
ความมั่งคั่ง” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนใน
ฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง
และเป็นพื้นที่หลักทางด้านการท่องเที่ยวเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองหลักด้าน
การท่องเที่ยว รวมทั้งมีความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Eco-tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 
Tourism) ด้านการท่องเที่ยวประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ , ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น 
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ  โดยมี
เป้าหมายคือ จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น และจ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
     สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันประเทศทั่วโลกได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท ำให้เกิดผลกระทบหลายๆ ด้าน ซึ่งประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มี GDP มาจากภาค
บริการท่องเที่ยวและบริการ ร้อยละ 70 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้จังหวัดเชียงใหม่เกิด
ปัญหาและได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยจะเห็นได้จากแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสถิติลดลงใน
ปี 2563 ทั้งในด้านจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ประกอบกับรัฐบาล ได้มีนโยบายส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ท างานร่วมกันในเชิงบูรณาการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้มี
ต่อเนื่องตลอดปี เพ่ือกระตุ้นการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่น ามาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้น จึงมีความต้องการที่ต้องส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งฟ้ืนฟูการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศ โดยการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เป็นแนวทางการขับเคลื่อน                  



๓ 

 

ความเร่งด่วน : เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของรัฐบาล ในการ
สร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในช่วงหลัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รวมทั้ง เพ่ือเป็นไปตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรม 
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

            1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ  
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล  รวมทั้ง 

สร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่3 
3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ รวมทั้ง เชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยว

สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
4. เพ่ือใช้กิจกรรมทางการท่องเที่ยวในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น  
5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคี

เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการท างาน 
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565 สิ้นสุดป ีกันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
      (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :  
ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2566 (ล้านบาท) 49,841 
2 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1 งาน 

3 กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน 
4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน 
5 กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน

โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 
1 งาน 

6 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น 1 งาน 
7 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport  tourism) 1 งาน 
8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง 1 งาน 
9 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการ

ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal 
1 งาน 

 

(๔.๒) ผลผลิต : 1. เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
       2. เกิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 

3. สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยว และ
กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่
ชุมชนและท้องถิ่น 

       4. เกิดการจ้างงานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
(๔.๓) ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับความรู้ และสามารถปรับตัวในยุคการ

ท่องเที่ยวแบบ New Normal และ Online Marketing  
               2. ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน 

    3. เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ รวมทั้ง เชื่อมโยงของ 
                                ธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

         4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนใน     
                                อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ 

         5. สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                 
(๔.๔) ผลกระทบ : 
     เชิงบวก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ  
      เชิงลบ : ไม่มี 

 
 
 
 
 



๕ 

 

 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน  

วงเงิน 6,500,000 บาท   หน่วยด าเนินการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (ตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เส ริ ม แล ะรั กษ าม รดก ภู มิ ปั ญ ญ าท าง
วัฒนธรรม) 

 ✓   

2 งานมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนา 
ด้วยผญาบรรพชน” 

   ✓ 

3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล องค์
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ 

  ✓ ✓ 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
วงเงิน 11,719,500 บาท   หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. สร้างฐานเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 
(ระดับอ าเภอ) 

✓    

2 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียง          
วิถีใหม่ (ระดับจังหวัด) 

 ✓   

3 การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทาง และจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอ าเภอ) 

 ✓   

4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 
(ระดับอ าเภอ) 

  ✓  

5 การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียง           
วิถีใหม่ (ระดับจังหวัด) 

  ✓  

6 จัดแสดงและจ าหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ หมู่ บ้ าน
ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด) 

  ✓ ✓ 

 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  

วงเงิน 3,225,900 บาท   หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ✓   

2 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดดิจิทัล
เชื่อมโยงทุนธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

 ✓   

3 กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้น า
แถวสอง…ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

  ✓ ✓ 

4 กิจกรรมจัดท าป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

  ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ  
ร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่  

วงเงิน 1,335,900 บาท  หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพ
ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และด้านอ่ืนๆ 

  ✓  

2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน        
ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 

  ✓ ✓ 

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 

  ✓ ✓ 

 กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น  
วงเงิน 22,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่แจ่ม 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเที่ ยว            
เชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural 
Tourism" 

✓ ✓   

2 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองต้นแบบการท่องเที่ยว
ทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism) 

✓ ✓   

3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Nigth Bazaar  ✓ ✓  
4 กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัด

เชียงใหม่ 
  ✓  



๗ 

 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

5 กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ✓   
6 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสัน

แห่งล้านนา CHIANG MAI 
  ✓ ✓ 

7 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาล
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

  ✓ ✓ 

8 งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า 
อ าเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2566 

 ✓   

 กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism)  
วงเงิน 1,900,000 บาท  หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. กิจกรรมแรลลี่จักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ✓ ✓   
2 กิจกรรม Night Run in park  ✓ ✓  
3 กิจกรรม Chiang Mai Trail run   ✓ ✓ 
4 กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ  ✓ ✓  

 กิจกรรมหลักท่ี 7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง  
วงเงิน 3,000,000 บาท  
หน่วยด าเนินการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล เรื่องเล่า ประเพณี วิถีชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยว เชิ งวัฒนธรรม ราษฎรบน           
พ้ืนที่สูง และจัดท าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์          
เพ่ือเผยแพร่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ✓   

2 เวทีให้ความรู้การประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

 ✓   

3 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ช่องทางสื่อออนไลน์ 

 ✓   

4 การจัดท าสื่ อ วีดิ ทั ศน์ ป ระชาสั ม พันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  ✓  

5 การจั ด นิ ท รรศ การ  “Tribal Life Festival             
in Chiangmai 2023” 

  ✓  

6 เวทถีอดบทเรียนการด าเนินโครงการ   ✓  
 
 



๘ 

 

 
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยว

วิถีใหม่ New Normal  
วงเงิน 6,520,500 บาท  หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (New Normal Tourism 
in Chiang Mai)   

  ✓ ✓ 

2 กิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ 
New Normal 

 ✓ ✓  

3 กิจกรรมการจัดท าสื่อสมัยใหม่ เพ่ือสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New 
Normal Tourism in Chiang Mai 

  ✓ ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 56,701,800 บาท (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา :  

กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ (งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 
44 ประจ าปี 2563 ในระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้ก าหนดแนวคิดในการจัดงาน “มรดกล้านนา 
งามสะพรั่งพฤกษา ล้ าเลอค่านครพิงค์” โดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการจัดงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ด าเนินการในงาน ดังนี้ 
1) สถานที่จัดงาน พิธีเปิดงานบริเวณข่วงสวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิธีปล่อยขบวนรถ 

บุปผชาติ ณ เชิงสะพานนวรัฐ ด าเนินการโดยส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (งบพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2563) 
2) การตกแต่งเมือง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ สะพานนวรัฐ แจ่งก าแพง

เมือง และสองข้างทางท่ีเส้นทางขบวนรถบุปผชาติผ่าน 
3) การตกแต่งประตูเมือง สะพานนวรัฐ ซึ่งธนาคารออมสิน โดยเชียงใหม่บลูม 
4) การจัดสวนหย่อม บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยภาคธุรกิจบ้านจัดสรร สนับสนุนงบประมาณให้

มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
5) พิธีการงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม 
6) การประกวดขบวนรถบุปผชาติ โดยที่ว่าการอ าเภอ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วม 
7) การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
8) การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนการจัดนิทรรศการ การจัดสวน การจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ

ของกลุ่ม/ชมรม/สมาคมผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
9) การแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ 
10) การประกวดหนูน้อยทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 



๙ 

 

11) การประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดงาน 

ก าหนดการจัดงานในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน 
คาดว่าจะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ ากว่า 200 ล้านบาท กระตุ้นจ านวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 101,322 คน (ใช้ข้อมูล
อ้างอิงจาก TCEB จากการจัดงานในปี 2563) รวมทั้งเพ่ิมการจ้างงานในพ้ืนที่ อาทิ ผู้ประกอบการด้านที่พัก 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สายการบิน รถทัวร์ รถโดยสารสาธารณะ รถเช่า แหล่งท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น   

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 



๑๐ 

 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  

- ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ความต่อเนื่อง และยั่งยืน 
- งบลงทุนให้ระบุการบริหารจัดการเมื่อด าเนินโครงการหลังเสร็จสิ้น 

 (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี  



                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2566
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการท่องเท่ียว 
สินค้าและบริการ

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการท่องเท่ียว สินค้าและบริการ 56,701,800   
กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน

6,500,000     

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม)

     1,500,000

๑. งบด าเนินงาน      1,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      1,500,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน             7,200
 (1)  ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200             วิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200  บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย      1,492,800
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ            21,200

20,000           ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ๆ ละ 500 บาท
1,200             ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน 5 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท

  (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ       1,456,400
        - ค่าจ้างเหมาบริการ       1,456,400 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ๒๕ อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย ๒ ด้าน

(ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม) โดยจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีใกล้จะสูญหาย ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานและรับรองข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและการจัดท าหนังสือในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเลคโทรนิค อย่างละ ๑ ชนิด

  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม            15,200
4,000              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 คน 2 ม้ือ ๆ ละ 50บาท

10,000            ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 1 ม้ือ ๆ ละ 250บาท
1,200             ค่าเอกสารประกอบการประชุม40 ชุด ๆละ 30 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2566

กิจกรรมย่อยท่ี 2 งานมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน”      3,000,000
กิจกรรมย่อย ๒.๑ การประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ท่ีเก่ียวข้อง           15,400
๑. งบด าเนินงาน           15,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           15,400
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย           15,400
  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม            15,400
 7,000             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท

8,400             ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 120 บาท
กิจกรรมย่อย 2.2 การจัดมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน” ระดับจังหวัด      2,984,600
๑. งบด าเนินงาน      2,984,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      2,984,600
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย      2,960,000 ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน” ระดับจังหวัด
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ            30,000 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 25 อ าเภอ ๆ  ละ 5 วัน ๆ ละ 240 บาท
  (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ       2,930,000 ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ล้านนาด้วยผญาบรรพชน” ระดับจังหวัด

      1,500,000 ค่าจ้างเหมาสาธิตภูมิปัญญา ๒๕ อ าเภอ ๆ ละ 60,000 บาท
         150,000 ค่าจ้างเหมาการแสดง 25 อ าเภอ ๆ ละ 6,000 บาท 
         980,000 ค่าจ้างเหมาจัดท ากิจกรรม 25 อ าเภอ ๆ ละ ๕ ภูมิปัญญา 
         300,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ           24,600
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน            24,600  
กิจกรรมหลักย่อย ๓ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ

     2,000,000

๑. งบด าเนินงาน      2,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      2,000,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย      2,000,000
  (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ       2,000,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีใกล้จะ

สูญหาย (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม )



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2566

กิจกรรมหลักท่ี 2 การท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 11,719,500   
กิจกรรมย่อยท่ี 1 สร้างฐานเรียนรู้ท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอ าเภอ) 1,000,000     
๑. งบด าเนินงาน 1,000,000     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000     
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,000,000     
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000      ค่าจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้ท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับอ าเภอ)

ด าเนินการออกแบบจัดท าป้ายเรียนรู้และเอกสารประชาสัมพันธ์ฐานเรียนรู้หมู่บ้านท่องเท่ียวชุมชน
พอเพียงวิถีใหม่ เช่น ป้ายฐานเรียนรู้ฯ ป้ายแสดงข้อมูลฐานเรียนรู้ และเอกสารประชาสัมพันธ์ฐาน
เรียนรู้ฯ จ านวน 25 หมู่บ้าน ๆ ละ 40,000 บาท = 1,000,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์  เพ่ือการท่องเท่ียว
ชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)

3,000,000     

๑. งบด าเนินงาน 3,000,000      
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,000,000     
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,000,000     
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000,000      ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการด้านการท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 25 หมู่บ้าน ๆ ละ ไม่

น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ รวม 75 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 40,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนาเช่ือมโยงเส้นทาง และจัดโปรแกรมท่องเท่ียว ชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 
(ระดับอ าเภอ)

219,500        ฝึกอบรมจ านวน 25 รุ่นๆละ 20 คน ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน

๑. งบด าเนินงาน 219,500        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 219,500        
      1.1.1 ค่าตอบแทน 90,000          
              (1) ค่าสมนาคุณวิทยากร 90,000            - ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ) บรรยาย จ านวน 25 หมู่บ้าน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. X 25 

รุ่น = 90,000 บาท)

      1.1.2 ค่าใช้สอย 129,500        
              (1)  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 66,000             - ค่าอาหาร ม้ือละ 120 บาท จ านวน 22 คน จ านวน 1 วัน จ านวน 25 รุ่น

38,500             - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 บาท วันละ 2 ม้ือ จ านวน 22 คน จ านวน 25 รุ่น
              (2) ค่าจัดท าเอกสารการประชุม  25,000            - ค่าจัดท าเอกสารการประชุม จ านวน 20 คน ๆ ละ 50 บาท จ านวน 25 รุ่น



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
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กิจกรรมย่อยท่ี 4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่  (ระดับอ าเภอ) 3,750,000     
๑. งบด าเนินงาน 3,750,000     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,750,000     
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,750,000     
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,750,000      ค่าจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านการท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 

150,000 บาท ประกอบด้วย

 - ค่าจัดเวที ตกแต่งสถานท่ี ค่าชุดการแสดง ค่าของท่ีระลึกส าหรับส่ือมวลชน ค่าของท่ีระลึกส าหรับ
แขกผู้ร่วมงาน

 - ค่าบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์
 - ค่าจัดกิจกรรมทดลองโปรแกรมการท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 25 อ าเภอ

กิจกรรมย่อยท่ี 5 การประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด) 1,250,000     
๑. งบด าเนินงาน 1,250,000     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,250,000     
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,250,000     
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,250,000      ค่าจ้างเหมาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ และเอกสารประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเท่ียว 

จ านวน 25 อ าเภออ าเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 25 หมู่บ้าน/ชุมชนๆ ละ 50,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 6 จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเท่ียว ชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับ
จังหวัด)

2,500,000     

๑. งบด าเนินงาน 2,500,000     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,500,000     
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 2,500,000     
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500,000       - ค่าจ้างเหมาด าเนินงานจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเท่ียวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 

จ านวน 1 คร้ัง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2566

กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 3,225,900     
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 1,944,200     ฝึกอบรม จ านวน 408 คน (จ านวน 204 ต าบลๆ ละ 2 คน) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัด

เชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 1,944,200     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,944,200     
1.1.1 ค่าตอบแทน 57,600          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 19,200           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ จ านวน 2 คนๆละ 16 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท

38,400           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จ านวน 4 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,881,600     
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 82,000           

32,000           ค่าท่ีพักของคณะท างานและวิทยากร  จ านวน 2 คืนๆละ 10 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
50,000           ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 94,600
2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จ านวน 5 เล่มๆละ 500 บาท

81,600 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 408 ชุดๆละ 200 บาท
10,500           ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามัน จ านวน 1 คันๆ ละ  3,500 บาท  รวม 3 วัน

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,705,000      
126,000         ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 420 คนๆ ละ

 6 ม้ือๆละ 50 บาท

441,000         ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 420 คนๆ ละ 3 ม้ือๆ ละ
 350 บาท

294,000         ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 420 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 
350 บาท

204,000         ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จ านวน 408 คนๆละ 500 บาท
640,000         ค่าท่ีพักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 2 คืนๆละ 200 ห้องๆ ละ 1,600 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 5,000            
  (1)  วัสดุส านักงาน 5,000             ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเช่ือมโยงทุนธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

597,100        ฝึกอบรม จ านวน 100 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 597,100        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 597,100        
1.1.1 ค่าตอบแทน 57,600          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 57,600           

19,200           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ จ านวน 2 คนๆละ 16 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท
38,400           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จ านวน 4 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 534,500        
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 66,000           

16,000           ค่าท่ีพักของคณะท างานและวิทยากร  จ านวน 2 คืนๆละ 5 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
50,000           ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 33,000
2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จ านวน 5 เล่มๆละ 500 บาท

20,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 100 ชุดๆละ 200 บาท
10,500           ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามัน จ านวน 1 คันๆ ละ  3,500 บาท  รวม 3 วัน 

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 435,500         
33,000           ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 110 คนๆ ละ

 6 ม้ือๆละ 50 บาท

115,500         ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 110 คนๆ ละ 3 ม้ือๆ ละ
 350 บาท

77,000           ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 110 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 
350 บาท

50,000           ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จ านวน 100 คนๆละ 500 บาท
160,000         ค่าท่ีพักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 2 คืนๆละ 50 ห้องๆ ละ 1,600 

บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 5,000            
  (1)  วัสดุส านักงาน 5,000             ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2566

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้น าแถวสอง…ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

384,600        ฝึกอบรม จ านวน 50 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 384,600        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 384,600        
1.1.1 ค่าตอบแทน 57,600          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 19,200           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ จ านวน 2 คนๆละ 16 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท

38,400           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จ านวน 4 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 322,000        
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 66,000           

16,000           ค่าท่ีพักของคณะท างานและวิทยากร  จ านวน 2 คืนๆละ 5 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
50,000           ค่าพาหนะเดินทางของของวิทยากร

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 28,000
2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จ านวน 5 เล่มๆละ 500 บาท

15,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 50 ชุดๆละ 300 บาท
10,500           ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามัน จ านวน 1 คันๆ ละ  3,500 บาท  รวม 3 วัน 

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 228,000         
18,000           ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 60 คนๆ ละ 6

 ม้ือๆละ 50 บาท

63,000           ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 60 คนๆ ละ 3 ม้ือๆ ละ 
350 บาท

42,000           ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 60 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 350 
บาท

25,000           ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จ านวน 50 คนๆละ 500 บาท
80,000           ค่าท่ีพักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 คืนๆละ 25 ห้องๆ ละ 1,600 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 5,000            
  (1)  วัสดุส านักงาน 5,000             ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม
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กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดท าป้ายส่ือความหมายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 300,000        
1. งบด าเนินงาน 300,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 300,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 300,000        
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายส่ือความหมายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 30 ป้าย ๆ 

ละ 10,000 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการร้อย
ใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

1,335,900     

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเท่ียว และด้านอ่ืนๆ 205,900        ฝึกอบรม จ านวน 60 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่
1. งบด าเนินงาน 205,900        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 205,900         
1.1.1 ค่าตอบแทน 50,400          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 12,000           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ จ านวน 2 คนๆละ 10 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท

38,400           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จ านวน 4 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 150,500        
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 26,000           

16,000           ค่าท่ีพักของคณะท างานและวิทยากร  จ านวน 2 คืนๆละ 5 ห้องๆ ละ 1,600 บาท
10,000           ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 25,000
2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จ านวน 5 เล่มๆละ 500 บาท

12,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 60 ชุดๆละ 200 บาท
10,500           ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามัน จ านวน 1 คันๆ ละ  3,500 บาท  รวม 3 วัน

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 99,500           
14,000           ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 70 คนๆ ละ 4

 ม้ือๆละ 50 บาท

49,000           ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 70 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 
350 บาท

24,500           ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 70 คนๆละ 1 ม้ือๆ ละ 350 
บาท
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12,000           ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คนๆ ละ 200 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 5,000            
  (1)  วัสดุส านักงาน 5,000             ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 630,000        ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 630,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 630,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 630,000        
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 400,000         ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 1 คร้ัง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 วัน

50,000           ค่าจ้างเหมาจัดท าพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง จ านวน 1 คร้ัง
80,000           ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว จ านวน 1 คร้ัง

100,000         ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 3 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 500,000        ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 500,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 500,000        
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000            - ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพน่ิงและวีดีโอ เพ่ือใช้ในโครงการ จ านวน 1 ชุด

30,000            - ค่าจ้างเหมาผลิตส่ือ Infographic  
150,000          - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับ 4 ภาษา 
100,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท า Motion graphic ท่องเท่ียวชุมชน
150,000          - ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าคู่มือนักส่ือความหมายชุมชนท่องเท่ียว

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ิน 22,500,000   
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural 
Tourism"

3,000,000     

1. งบด าเนินงาน 3,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,000,000     
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1.1.2 ค่าใช้สอย 3,000,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
 Tourism"

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,300,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine For 
Cultural Tourism" จ านวน 2 คร้ัง (จังหวัดเชียงใหม่ และ กทม.)

400,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
200,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน จ านวน 2 คร้ัง
300,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง จ านวน 2 คร้ัง
300,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว จ านวน 2 คร้ัง
500,000          - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี จ านวน 2 คร้ัง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 เชียงใหม่เมืองต้นแบบการท่องเท่ียวทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism) 3,000,000     
1. งบด าเนินงาน 3,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,000,000     
1.1.2 ค่าใช้สอย 3,000,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองต้นแบบการท่องเท่ียวทางดนตรี (Chiang Mai Music Tourism)
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีท่ีมีเอกลักษณ์ จ านวน 1 คร้ัง ระยะเวลา 3 วัน ณ จังหวัด

เชียงใหม่

300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
100,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
200,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
200,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการด้านงานดนตรี และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว
200,000          - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียว Nigth Bazaar 3,500,000     
1. งบด าเนินงาน 3,500,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,500,000     
1.1.2 ค่าใช้สอย 3,500,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว Nigth Bazaar 
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,200,000       - ค่าจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว Nigth Bazaar

300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
200,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง
300,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว
500,000          - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและตกแต่งสถานท่ี
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กิจกรรมย่อยท่ี 4 สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ 1,000,000     
1. งบด าเนินงาน 1,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000     
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,000,000     
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 5,000,000     
1. งบด าเนินงาน 5,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,000,000     
1.1.2 ค่าใช้สอย 5,000,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

700,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
200,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
300,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวชาติพันธ์ุ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI 3,000,000     
1. งบด าเนินงาน 3,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,000,000     
1.1.2 ค่าใช้สอย 3,000,000     ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเท่ียวชาติพันธ์ุ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวชาติพันธ์ุ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAIจ านวน 1 

คร้ัง ระยะเวลาคร้ังละ 5 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

400,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
200,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
100,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 2,000,000     
1. งบด าเนินงาน 2,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,000,000     
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1.1.2 ค่าใช้สอย 2,000,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่

400,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
200,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
100,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม

กิจกรรมย่อยท่ี 8 งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อ าเภอแม่แจ่ม คร้ังท่ี 29 ประจ าปี 
2566

2,000,000     

1. งบด าเนินงาน 2,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,000,000     
1.1.2 ค่าใช้สอย 2,000,000     
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อ าเภอแม่แจ่ม คร้ังท่ี 29 

ประจ าปี 2566

กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport  tourism) 1,900,000
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมแรลล่ีจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 500,000
๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000
      (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแรลล่ีจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแรลล่ีจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน

100,000 4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
50,000 5.ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
50,000 6.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรม Night Run in park 500,000
๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000
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      (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Nigth Run in park
200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Nigth Run in park

50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน

100,000 4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
50,000 5.ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
50,000 6.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรม Chiang Mai Trail run 500,000
๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000
      (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Chiang Mai Trail run

200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Chiang Mai Trail run
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน

100,000 4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
50,000 5.ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
50,000 6.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ 400,000
๑. งบด าเนินงาน 400,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 400,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 400,000
      (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 400,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ 

150,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อควีนคัพ 
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
50,000 4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
50,000 5.ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
50,000 6.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง
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กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 3,000,000     
กิจกรรมย่อยท่ี 1 สืบค้นข้อมูล เร่ืองเล่า ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม ราษฎรบน
พ้ืนท่ีสูง และจัดท าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ส่งเสริมการท่องเท่ียว

255,000        

1. งบด าเนินงาน 255,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 255,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 255,000        
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 255,000         
     19,500            - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 130 บาท x

 1ม้ือ

     10,500            ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 35 
บาท x 2 ม้ือ

     225,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารชุดความรู้เผยแพร่ จ านวน 300 เล่ม x 150 บาท x 5 ชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 2 เวทีให้ความรู้การประเมินมาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 48,000          
1. งบด าเนินงาน 48,000          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,000          
1.1.1 ค่าตอบแทน 18,000          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000            - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 5 พ้ืนท่ีๆ

 ละ 1 วัน

1.1.2 ค่าใช้สอย 30,000          
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 19,500            -ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 130 บาท x 1ม้ือ

10,500            - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 35 บาท x 
2 ม้ือ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมช่องทางส่ือออนไลน์ 48,000          
1. งบด าเนินงาน 48,000          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,000          
1.1.1 ค่าตอบแทน 18,000          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000            - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 5 พ้ืนท่ีๆ

 ละ 1 วัน
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1.1.2 ค่าใช้สอย 30,000          
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,000           

19,500            -ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 130 บาท x 1ม้ือ
10,500            - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 35 บาท x 

2 ม้ือ

กิจกรรมย่อยท่ี 4 การจัดท าส่ือวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 300,000        
1. งบด าเนินงาน 300,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 300,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 300,000        
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000         จ้างเหมาจัดท าส่ือวีดิทัศน์การท่องเท่ียว ความยาว 5 นาที จ านวน 5 พ้ืนท่ี x 60,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 5 การจัดนิทรรศการ " Tribal Life Festival in Chiangmai 2023" 2,301,000     
1. งบด าเนินงาน 2,301,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,301,000     
1.1.2 ค่าใช้สอย 2,301,000     
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000            - ค่าพาหนะ จ านวน 100 คน x 300 บาท
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,271,000      
     2,071,000        - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีการจัดงาน " Tribal Life Festival in Chiangmai 2011" พร้อม

นิทรรศการมีชีวิต 5 เร่ือง

52,000            - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน x 130 บาท x 4 ม้ือ
28,000            - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน x 35 บาท x 8 ม้ือ
80,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 40 ป้าย x 2,000 บาท
40,000            - ค่าจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 คัน x 2,500 บาท x 4 วัน

กิจกรรมย่อยท่ี 6 เวทีถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ 48,000          
1. งบด าเนินงาน 48,000          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,000          
1.1.1 ค่าตอบแทน 18,000          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000            - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 5 พ้ืนท่ีๆ

 ละ 1 วัน
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1.1.2 ค่าใช้สอย 30,000          
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,000           
    19,500            - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 130 บาท x 1ม้ือ
     10,500            - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับวิทยากรและผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน x 35 บาท x 

2 ม้ือ

กิจกรรมหลักท่ี 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเท่ียว รองรับการท่องเท่ียววิถี
ใหม่ New Normal

6,520,500     

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในเชียงใหม่ (New Normal Tourism 
in Chiang Mai

3,440,500     ฝึกอบรมจ านวน 5 รุ่นๆ ละ 100 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 3,440,500     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,440,500     
1.1.1 ค่าตอบแทน 288,000        
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 96,000           ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ จ านวน 2 คนๆละ 16 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 5 คร้ัง

192,000         ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จ านวน 4 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท จ านวน
 5 คร้ัง

1.1.2 ค่าใช้สอย 3,142,500     
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000           ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร จ านวน 5 คร้ังๆ ละ 10,000 บาท
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 155,000

2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จ านวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
100,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 100 ชุดๆละ 200 บาท  จ านวน 5 คร้ัง
52,500           ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามัน จ านวน 1 คันๆ ละ  3,500 บาท  รวม 3 วัน จ านวน 5 

คร้ัง

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,937,500      
165,000         ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 110 คนๆ ละ

 6 ม้ือๆละ 50 บาท จ านวน 5 คร้ัง

577,500         ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 110 คนๆ ละ 3 ม้ือๆ ละ
 350 บาท  จ านวน 5 คร้ัง
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385,000         ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 110 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 
350 บาท จ านวน 5 คร้ัง

1,760,000      ค่าท่ีพักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 2 คืนๆละ 110 ห้องๆ ละ 1,600 
บาท จ านวน 5 คร้ัง

50,000           ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จ านวน 100 คนๆละ 500 บาท จ านวน 5 
คร้ัง

1.1.3 ค่าวัสดุ 10,000          
  (1)  วัสดุส านักงาน 10,000           ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเล่าเร่ือง (Story Telling) รองรับการท่องเท่ียววิถีใหม่
 New Normal

2,580,000     ฝึกอบรมจ านวน 3 รุ่นๆละ 50 คน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ณ จังหวัดเชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 2,580,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,580,000      
1.1.1 ค่าตอบแทน 576,000        
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 576,000         ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จ านวน 4 คนๆ ละ 40 ช่ัวโมงๆละ 

1,200 บาท จ านวน 3 คร้ัง

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,984,750     
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 1,086,000      

1,056,000      ค่าท่ีพักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 4 คืนๆละ 55 ห้องๆ ละ 1,600 
บาท จ านวน 3 คร้ัง

30,000           ค่าพาหนะเดินทางของของวิทยากร จ านวน 3 คร้ัง
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 32,500

2,500 ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จ านวน 5 เล่มๆละ 500 บาท
30,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 50 ชุดๆละ 200 บาท  จ านวน 3 คร้ัง

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 866,250         
82,500           ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 55 คนๆ ละ 

10 ม้ือๆละ 50 บาท จ านวน 3 คร้ัง

288,750         ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 55 คนๆ ละ 5 ม้ือๆ ละ 
350 บาท  จ านวน 3 คร้ัง
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231,000         ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะท างานและวิทยากร  จ านวน 55 คนๆละ 4 ม้ือๆ ละ 350 
บาท จ านวน 3 คร้ัง

189,000         ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามัน จ านวน 6 คันๆ ละ  3,500 บาท  รวม 3 วัน จ านวน 3 
คร้ัง

75,000           ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบเหมาจ่าย จ านวน 50 คนๆละ 500 บาท จ านวน 3 
คร้ัง

1.1.3 ค่าวัสดุ 19,250          
  (1)  วัสดุส านักงาน 19,250           ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การจัดท าส่ือสมัยใหม่ เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ New 
Normal Tourism in Chiang Mai

500,000        

1. งบด าเนินงาน 500,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 500,000        ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดท าส่ือสมัยใหม่ เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 

New Normal Tourism in Chiang Mai

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือ Live Streaming 
50,000           ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือ Clip VDO

350,000         ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออนไลน์
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด

ทำงกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
2. งบประมำณ 16,900,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ 
10,900,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
5,000,000 บาท 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน สปา
และนวดไทย 
1,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ

กิจกรรมของโครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของ 
ชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/
โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มี
ควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนฯ (เพ่ือควำมเหมำะสมในกำรจัดวำง
รูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 / A3 และเป็นแนวตั้งหรือ
แนวนอนก็ได้) 

กิจกรรมหลัก 1   

กิจกรรมหลัก 2   

กิจกรรมหลัก 3   



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  13  

 
ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
          วงเงิน 10,900,000 บาท  
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
          วงเงิน 5,000,000 บาท         
กิจกรรมหลักที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน ้าพุร้อน สปาและนวดไทย  
          วงเงิน 1,000,000  บาท         
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ  ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถ

ปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
แผนงาน แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ 
หน่วยด าเนินการ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางปริษา  ปานพรหม ต้าแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  

สถานที่ติดต่อ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๕๓๑1 ๒๗๔๐ – ๑6 
2. นางสาวชนิสา ชมศิลป์  ต้าแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ ส้านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ชั น 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
รายได้ให้กับประเทศ 1) การท่องเที่ยว โดยด้าเนินการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เกื อกูลต่อ
บรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น
กลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ เช่น น ้าพุร้อนธรรมชาติ ที่จะ
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชุมชนรวมทั งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้า
และบริการ ให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว การยกระดับ
คุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านที่ 2 การท่องเที่ยวเน้น
คุณค่า, แนวทางการพัฒนาภาคเหนือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่ม
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

 



๒ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570)ได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา “นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง” 
(City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่ 
น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นพื นที่
หลักทางด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองหลักด้านการ
ท่องเที่ยว รวมทั งมีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Eco-tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 
Tourism) จึงได้ก้าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น  มีแนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ , 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีเป้าหมายจ้านวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมขึ น และจ้านวน
แหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ น 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ตั งแต่

ปลายเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดการชะลอการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัด
เชียงใหม่ จะเห็นได้จากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 
6,007,763 คน ลดลง 46.20 % แยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ้านวน 5,443,027 คน ลดลง 29.23 % และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ้านวน 564 ,736 คน ลดลง 83.75 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 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 % จึงมีความต้องการที่ต้องสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  โดยให้
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื นที่ได้มีโอกาสไปพบและเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างพื นที่ที่มีศักยภาพในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วหลัง
วิกฤตการณ์โควิค 2019 โดยเน้นประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อน                  

ความเร่งด่วน : จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการโดยด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายของรัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว รวมทั ง เพ่ือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่และแก้ไข
วิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก  
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก บริษัทน้าเที่ยว ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั ง สายการบิน ฯลฯ ได้ทยอยปิดตัวลง  
เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุน รวมถึงการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา  
โดยต้องรอจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายลง ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเม่ือใด ส้าหรับตลาดในประเทศและอาจจะกลางปี 2566 ส้าหรับตลาดต่างประเทศใน
ระยะใกล้ จึงมีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและ
บริการ ในการบูรณาการท้างานร่วมกันของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่  



๓ 

 

 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ

ท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 
2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  ในการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
        3. เพ่ือบูรณาการท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่          
     4. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
     5. เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด้าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565 สิ้นสุดป ีกันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
      (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน 
2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติ พันธุ์และการท่องเที่ ยว             

เชิงสุขภาพ 
1 งาน 

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน ้าพุร้อน 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. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ น และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ 

3. สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   



๔ 

 

        4. เพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่               
(๔.๔) ผลกระทบ : 
     เชิงบวก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว  
      เชิงลบ : ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
วงเงิน 10,900,000 บาท  หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย ระเวลาที่จะด าเนินการ 
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 ง เส ริ ม ก ระตุ้ น ก ารต ล าด แล ะ           
การประชาสัม พันธ์การท่ องเที่ ยวจั งหวัด
เชียงใหม่ 

✓ ✓   

2 กิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์ เนชั่นแนล           
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 

  ✓ ✓ 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
วงเงิน 5,000,000 บาท  หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

  ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-มิ.ย.
2566 

ก.ค.-ก.ย.
2566 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า
และบริการทางสุขภาพเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัด
เชี ย ง ให ม่ ผ่ า น สื่ อ  (ก า รป ร ะช าสั ม พั น ธ์              
ผ่ าน กิ จก รรม ตล าด นั ด ชุ น ชน  ถน น ส าย
วัฒ น ธ รรม ด้ าน สุ ข ภ าพ ข อ งชุ ม ช น แ ล ะ              
กลุ่มชาติพันธุ์) 

 ✓ ✓  

 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน ้าพุร้อน สปาและนวดไทย  
วงเงิน 1,000,000 บาท  หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

  ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย ต.ค.-ธ.ค.

2565 
ม.ค.-มี.ค.
2566 

เม.ย.-มิ.ย.
2566 

ก.ค.-ก.ย.
2566 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มน ้ าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัด
เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ 

✓ ✓   

 



๕ 

 

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน   ด้าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 16,900,000 บาท 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา : ไม่มี 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด้าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ   มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ความต่อเนื่อง และยั่งยืน 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 



                                                    หน่วย : บาท
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จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน : แผนงานท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเท่ียวและบริการ

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเท่ียวและบริการ 16,900,000    

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 10,900,000    

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 5,000,000      

1. งบด าเนินงาน 5,000,000      

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,000,000      

1.1.2 ค่าใช้สอย 5,000,000      

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000,000       จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเท่ียวภายในประเทศ

3,200,000        - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
 จ านวน 4 คร้ัง ณ พ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

500,000           - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ รวมท้ัง ส่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวประเพณีล้านนา 12 เดือน เชียงใหม่

200,000           - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง จ านวน 4 คร้ัง

600,000           - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว จ านวน 4 คร้ัง

500,000           - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : กิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์เนช่ันแนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart) 3,000,000      

1. งบด าเนินงาน 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 อินเตอร์เนช่ันแนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart)

2,000,000        - กิจกรรม CHIANG MAI อินเตอร์เนช่ันแนลไมซ์มาร์ท (CHIANG MAI MICE Mart) จ านวน 2 คร้ัง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศ

300,000           - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

200,000           - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง จ านวน 4 คร้ัง

100,000           - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว จ านวน 4 คร้ัง

400,000           - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
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กิจกรรมย่อยท่ี 3 : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชา กาแฟ โกโก้และสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรมสู่สากล

2,900,000      

1. งบด าเนินงาน 2,900,000      

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,900,000      

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,900,000      

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,900,000       จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชา กาแฟ โกโก้และสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมสู่สากล

1,000,000       1. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการชา กาแฟ โกโก้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3 วัน มีการออก ร้าน 40 ร้าน เวทีการแสดง พร้อม
รายการต่างๆ กิจกรรมผู้ขายพบผู้ซ้ือจากท้องถ่ิน ส่วนกลาง

630,000          2. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมผู้ขายพบผู้ซ้ือจากส่วนกลาง 90 ท่าน ผ่านช่องทางออนไลน์ Face Live

1,000,000       3. ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือถ่ายท าส่ือวิดิทัศน์ ดิจิทัล และส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเผยแพร่  

270,000          4. ค่าจ้างเหมาในการส ารวจเส้นทาง 3 เส้นทาง 

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถีชาติพันธ์ุและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 5,000,000

      1) งบด าเนินงาน 5,000,000

          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,000,000

          (2) ค่าใช้สอย 5,000,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชมถนนสายวัฒนธรรมด้านสุขภาพของชุมชน

             และกลุ่มชาติพันธ์ุ จ านวน ๒ คร้ังๆ ละ ๓ วัน ประกอบด้วย พิธีกร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านในพิธีเปิดงาน การจัด
แสดงนิทรรศการและการสาธิตวัฒนธรรมด้านสุขภาพชองชุมชนและกลุ่มชาติพันธ์ุ ค่าเช่า/ค่าตกแต่งสถานท่ีและบูธจัดกิจกรรม
 (คร้ังละ ๓๐ บูธ) เวทีและเคร่ืองเสียง การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วิดิทัศน์ สปอตประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง 
ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ในสถานีหลัก

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มน  าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัด
เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์

1,000,000      

1. งบด าเนินงาน 1,000,000      

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000      

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,000,000      

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000       จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์

 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน
ระบบออนไลน์และออฟไลน์

1. ค่าจ้างเหมาสร้างเร่ืองราว/ ร้อยเรียงข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่

2. ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มน้ าพุร้อน สปาและนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า  
เกษตรแปรรปูมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร 

แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 3 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 2,452,500 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ก าหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน  
67,600 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
620,400 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
73,580 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 
495,900 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้
มาตรฐาน 
695,020 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
องค์ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด 
500,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  3 

  
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ก าหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงาน วงเงิน 67,600 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและได้มาตรฐาน   วงเงิน 620,400 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป   วงเงิน 73,580 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ  
 วงเงิน 495,900 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน  วงเงิน 695,020 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร องค์ความรู้ 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 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางเขมวรรณ ดวงจันทร์   ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112478 – 9 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยางยืน  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริม
การน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุน
กลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 3. เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ  
4.เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 5. เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรม

อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  
 
 
 
 
 



 ๒ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
ปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางในทุกระดับ 

ความต้องการพืชสมุนไพรจึงมีเพ่ิมขึ้นด้วย เป็นโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยาสมุนไพรให้
สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ 
ปัญหาส าคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมุนไพรไทย คือเกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรส่วนมากยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
รวมถึงยังขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ท าให้ผลผลิตยังมีคุณภาพไม่ตรง
ตามท่ีตลาดต้องการ 

ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพร มีการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สมุนไพรของตนเอง ให้สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้วัตถุดิบสมุนไพร 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตได้ รวมทั้งทราบถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีช่องทางการตลาดสนับสนุนเพ่ือให้
เกิดความม่ันคง ยั่งยืนในอาชีพได้ต่อไป 

ความเร่งด่วน :      
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ท าให้มีการน าสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันและรักษาควบคู่กับยาแผนปัจจุบันมีเ พ่ิมขึ้น  

ความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกระดับ ในขณะที่กระบวนการผลิตยังไม่เหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพไม่ตรงตามที่
ตลาดต้องการ รวมทั้งการได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มี 
ความเข้มแข็ง พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และการ
ประชาสัมพันธ์พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.1.2 เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่ 
2.1.3 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรคุณภาพ 
2.1.4 เพ่ือพัฒนาเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีความเข้มแข็ง 
2.1.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65    สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : อ าเภอฝาง อ าเภสะเมิง อ าเภดอยหล่อ อ าเภหางดง และอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. เกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการผลิตสมุนไพรคุณภาพและ
ปลอดภัย การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากสมุนไพร ๕ ผลิตภัณฑ์ 
๓. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร  ๑ จุด 
๔. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  ๑ ครั้ง 

(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 เกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการผลิตสมุนไพรคุณภาพและปลอดภัย  

การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสมุนไพร จ านวน 100 ราย 
4.2.2 ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากสมุนไพร จ านวน ๕ อย่าง 
4.2.3 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร จ านวน ๑ จุด 
4.2.4 งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จ านวน ๑ ครั้ง 

(๔.๓) ผลลัพธ์ :  
4.3.1 มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า 
4.3.2 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3.3 ประชาชน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและเข้าถึงสมุนไพรคุณภาพและมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน  
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : สินคา้เกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
เชิงลบ :  ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ก าหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

งบประมาณ : 67,600 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 ประชุมชี้แจง วางแผน ก าหนดทิศทาง

แ ล ะติ ด ต า ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ด าเนินงาน 

 

  

2 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล 
และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
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(5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
งบประมาณ : 620,400 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ผลิตสมุนไพรคุณภาพเพ่ือพัฒนาเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

  
  

2 ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรปลอดภัย
คุณภาพและได้มาตรฐานครบวงจร 

    

3 อบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกัน
ก าจัดศัตรู พืชในสมุนไพร และการ
ส่งเสริมการผลิต ขยายสารชีวภัณฑ์ใน
การก าจัดศัตรูพืช 

    

4 อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรสู่แหล่งเรียนรู้
อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 

    

(5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป  
งบประมาณ : 73,580 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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) กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ  

งบประมาณ : 495,900 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรคุณภาพ  
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(5.5) กิจกรรมหลักท่ี 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
งบประมาณ : 695,020 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

แหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรจั งหวัด
เชียงใหม่ 

    

2 สนับสนุนการด าเนินงานของแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ใหมีศักยภาพในการบริการ
นักท่องเที่ยว 

    

(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร องค์ความรู้ และเชื่อมโยง
การตลาด 

งบประมาณ : 500,000 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้า

และผลิตภัณฑ์จากสมุน ไพร องค์
ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด 

   
 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 2,452,500 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 
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(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ - 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด - 
 

 
 



งบรายจ่าย - รายการ  งบประมาณ ค าช้ีแจง
ปี 2566

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ 2,452,500     
กิจกรรมหลักท่ี 1 ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ ก าหนดทิศทางและติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 67,600          

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ประชุมช้ีแจง วางแผน ก าหนดทิศทางและติดตามการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน

30,600          ประชุมจ ำนวน 3 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน เป้ำหมำยเจ้ำหน้ำท่ีผู้เก่ียวข้องท้ังระดับจังหวัดและอ ำเภอเป้ำหมำย ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มจ ำนวน 5 
กลุ่ม และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จ ำนวน  30 คน

1 งบด าเนินงาน 30,600          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 30,600          
1.1.2 ค่าใช้สอย 30,600          
         (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 30,600           
      10,800            - ค่ำอำหำรกลำงวันเจ้ำหน้ำท่ีและเกษตรกรจ ำนวน 30 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บำท จ ำนวน 3 คร้ัง
      6,300              - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมเจ้ำหน้ำท่ีและเกษตรกรจ ำนวน 30 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บำท จ ำนวน 3 คร้ัง

9,000              - ค่ำพำหนะเกษตรกรในกำรเดินทำงมำประชุมจ ำนวน 3 คร้ัง
4,500              - ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุมจ ำนวน 3 คร้ังๆ ละ 30 เล่มๆ ละ 50 บำท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 37,000          เจ้ำหน้ำท่ีจ ำนวน 5 คน ด ำเนินกำรติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมภำยในโครงกำร จ ำนวน 5 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน

1 งบด าเนินงาน 37,000          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 37,000          
1.1.2 ค่าใช้สอย 37,000          
         (๑)  ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 32,000           

12,000            - ค่ำเบ้ียเล้ียงเจ้ำหน้ำท่ีจ ำนวน 5 คน ติดตำมจ ำนวน 5 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บำท
15,000            - ค่ำท่ีพักเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 5 คน จ ำนวน 5 คืนๆ ละ 600 บำท (อ ำเภอท่ีต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำงไป -กลับ)

5,000              - ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรเดินทำงติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร (เบิกจ่ำยตำมควำมเหมำะสม
ระยะทำงใกล้-ไกล)

         (๖) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 5,000              - ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจ ำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 500 บำท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
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กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

620,400        

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรคุณภาพเพ่ือพัฒนาเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

190,500        อบรมถ่ำยทอดควำมรู้และสำธิตกำรผลิตสมุนไพรคุณภำพ มำตรฐำนเกษตรดีท่ีเหมำะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรจ ำนวน 5 
กลุ่ม ๆ ละ 20 คน อบรมคร้ังละ 1 วัน และจัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตสมุนไพรคุณภำพ จ ำนวน 5 จุด

1 งบด าเนินงาน 190,500        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 190,500        
1.1.1  ค่าตอบแทน 18,000          
      (7) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม) 18,000            - ค่ำตอบแทนวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท
1.1.2 ค่าใช้สอย 97,500          
         (1) ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 26,000           

6,000              - ค่ำเบ้ียเล้ียงเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 5 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 240 บำท
15,000            - ค่ำท่ีพักเจ้ำหน้ำท่ี 5 อ ำเภอ ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 5 รำย ๆ ละ 600 บำท (อ ำเภอท่ีต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำง

ไป-กลับ)

5,000              - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร (น้ ำมันเช้ือเพลิง) ในกำรเดินทำงติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร (เบิกจ่ำยตำมควำมเหมำะสมระยะทำงใกล้ -ไกล)

         (6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 41,500           
40,000            - ค่ำตรวจประเมินแปลงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่อินทรีย์ จ ำนวน 100 แปลง ๆ ละ 400 บำท

1,500              - ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำไวนิล ขนำด 1*2 ม./ผืน ตร.ม.ละ 150 บำท จ ำนวน 5 ผืน
         (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 30,000           

12,000            - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บำท
7,000              - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บำท
5,000              - ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม จ ำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 50 บำท
1,000              - ค่ำวัสดุอบรม จ ำนวน 100 ด้ำม ๆ ละ 10 บำท
5,000              - ค่ำพำหนะเกษตรกร (ถัวเฉล่ียจ่ำยตำมระยะทำงใกล้ -ไกล) จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน

1.1.3  ค่าวัสดุ 75,000          
          (14) วัสดุกำรเกษตร 75,000            - ค่ำวัสดุสำธิตกำรท ำแปลงเรียนรู้ วัสดุกำรเกษตร พันธ์ุสมุนไพรเพ่ือจัดท ำแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 5 จุด ๆ ละ 15,000 บำท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 ศึกษาดูงานการผลิตสมุนไพรปลอดภัยคุณภาพและได้มาตรฐานครบวงจร 42,500          ศึกษำดูงำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจัดจ ำหน่ำยสมุนไพร จ ำนวน 2 วัน 1 คืน จ ำนวน 3 จุด เป้ำหมำย เกษตรกร 15 คน เจ้ำหน้ำท่ี 5 

คน รวม 20 คน

1 งบด าเนินงาน 42,500          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 42,500          
1.1.2 ค่าใช้สอย 42,500          
         (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 42,500           

12,000            - ค่ำอำหำรเกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 20 คน ๆ ละ 5 ม้ือ ๆ ละ 120 บำท
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12,000            - ค่ำท่ีพักเกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 20 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บำท (ถัวเฉล่ียจ่ำยตำมท่ีพักจริง )
4,500              - ค่ำของท่ีระลึกในกำรดูงำนจ ำนวน 3 จุดๆ ละ 1,500 บำท

14,000            - ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้ในกำรศึกษำดูงำน จ ำนวน 2 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3,500 บำท
กิจกรรมท่ี 2.3 อบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชในสมุนไพร และการส่งเสริมการ
ผลิต ขยายสารชีวภัณฑ์ในการก าจัดศัตรูพืช

229,400        อบรมเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ในหลักสูตร กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช กำรส่งเสริมและผลิตขยำยสำรชีว
ภัณฑ์ในกำรก ำจัดศัตรูพืช

1 งบด าเนินงาน 229,400        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 229,400        
1.1.1 ค่าตอบแทน 18,000          
         (7) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม) 18,000            - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท
1.1.2 ค่าใช้สอย 96,400          
         (1) ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 62,400           

14,400            - ค่ำเบ้ียเล้ียงเจ้ำหน้ำท่ี 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 รำย ๆ ละ 240 บำท
36,000            - ค่ำท่ีพักเจ้ำหน้ำท่ี 5 รำย ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 6 รำย ๆ ละ 600 บำท (อ ำเภอท่ีต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำง

ไป-กลับ)

12,000            - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 5 จุด ๆ ละ 2 วัน (เบิกจ่ำยตำมควำมเหมำะสม )
        (6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 5,000              - ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยแปลงเรียนรู้ 5 ป้ำย ๆ ละ 1000 บำท
        (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 29,000           
      12,000            - ค่ำอำหำรกลำงวัน 5 กลุ่มๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 20 รำย ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บำท

7,000              - ค่ำอำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม 5 กลุ่มๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 20 รำย ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บำท
10,000            - ค่ำจ้ำงเหมำท ำเอกสำรประกอบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 100 ชุด ๆ ละ 100 บำท

1.1.3 ค่าวัสดุ 115,000        
         (14) วัสดุกำรเกษตร 115,000           - ค่ำวัสดุสำธิตกำรท ำแปลงเรียนรู้ 5 จุด ๆ ละ 23,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี วัสดุจัดท ำแปลงเรียนรู้ 

(อำทิเช่น อุปกรณ์ขยำยสำรชีวภัณฑ์ ฯลฯ ) หรือ วัสดุตำมแนวทำงเลือกของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 อนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพรสู่แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร 158,000        อบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ผู้สนใจในชุมชนเป้ำหมำยจ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน และจัดท ำแปลงเรียนรู้ อนุรักษ์และขยำยพันธ์ุ
สมุนไพร จ ำนวน 5 แปลง เพ่ือขยำยผลโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ (อพ.สธ.)

1) งบด าเนินงาน 158,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 158,000        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 18,000          
         (๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม) 18,000            - ค่ำตอบแทนวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท
1.1.2 ค่าใช้สอย 40,000          
         (๑) ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 16,000           

6,000              - ค่ำเบ้ียเล้ียงเจ้ำหน้ำท่ี  5 คน จ ำนวน 5 วัน ๆ ละ 240 บำท
4,000              - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร (น้ ำมันเช้ือเพลิง)
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6,000              - ค่ำท่ีพักเจ้ำหน้ำท่ี 5 คน จ ำนวน 2 คืน ๆ ละ 600 บำท (อ ำเภอท่ีต้องพักค้ำง ระยะทำงไกลและไม่สะดวกในกำรเดินทำงไป -กลับ)

         (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 24,000           
12,000            - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บำท

7,000              - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บำท
5,000              - ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ จ ำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 50 บำท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 100,000        
         (14) วัสดุกำรเกษตร 100,000          - ค่ำวัสดุกำรเกษตรในกำรสำธิตและจัดท ำแปลงเรียนรู้ อนุรักษ์และขยำยพันธ์ุสมุนไพร จ ำนวน 5 แปลง ๆ ละ 20,000 บำท

กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 73,580          วิสำหกิจชุมชนจ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 รำย รวมท้ังหมด 50 รำย
๑. งบด าเนินงาน 73,580          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 73,580          
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 10,200          
         (๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม) 1,200  - ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท

9,000  - ค่ำตอบแทนวิทยำกรกระบวนกำร 5 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท
1.1.2 ค่าใช้สอย 53,380          
         (๑) ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 28,380           

2,880              - ค่ำเบ้ียเล้ียง จ ำนวน 3 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 240 บำท
5,500  - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร (น้ ำมันเช้ือเพลิง)

20,000  - ค่ำพำหนะเดินทำงเกษตรกร จ ำนวน 50 คน
         (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 25,000

17,500  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 350 บำท
5,000  - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 1 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 50 บำท
2,500  - ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บำท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 10,000
         (๙) วัสดุสนำมและกำรฝึก 10,000            - ค่ำวัสดุฝึกปฏิบัติของเกษตรกร จ ำนวน 50 คน ๆ ละ 200 บำท
กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรคุณภาพ

495,900 วิสำหกิจชุมชนจ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 รำย รวมท้ังหมด 50 รำย

๑. งบด าเนินงาน 495,900
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 495,900
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,000
         (๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม) 3,000              - ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย 5 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท

18,000  - ค่ำตอบแทนวิทยำกรกระบวนกำร 5 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท
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1.1.2 ค่าใช้สอย 424,900
         (๑) ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 7,400             

3,840              - ค่ำเบ้ียเล้ียง จ ำนวน 4 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 240 บำท
3,560  - ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร (น้ ำมันเช้ือเพลิง)

        (6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 350,000  - ค่ำจ้ำงเหมำพัฒนำผลิตภัณฑ์พร้อมออกแบบและพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 ช้ินงำน ๆ ละ 70,000 บำท
        (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 67,500

35,000  - ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 350 บำท
10,000  - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 2 วัน ๆ ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 50 บำท
20,000  - ค่ำพำหนะเดินทำงเกษตรกร จ ำนวน 50 คน

2,500  - ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บำท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 50,000
        (๙) วัสดุสนำมและกำรฝึก 50,000  - ค่ำวัสดุในกำรฝึกปฏิบัติกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภำพ
กิจกรรมลักท่ี 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน 695,020

กิจกรรมย่อยท่ี 5.1 การจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

120,020 วิสำหกิจชุมชนจ ำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 รำย และเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 6 รำยรวมท้ังหมด 56 รำย (ศึกษำดูงำน)

๑. งบด าเนินงาน 120,020        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 120,020
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 7,200
         (๗) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (สัมมนำและฝึกอบรม) 7,200              - ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำย 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บำท
1.1.2 ค่าใช้สอย 112,820        
         (7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 112,820

43,680  - ค่ำอำหำร จ ำนวน 2 วัน ๆ ละ 3 ม้ือ ๆ ละ 56 คน ๆ ละ 130 บำท
7,840  - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 2 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 56 คน ๆ ละ 35 บำท
2,500  - ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บำท

16,800            - ค่ำท่ีพัก จ ำนวน 28 ห้อง ๆ ละ 600 บำท
42,000  - ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 6 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3,500 บำท

กิจกรรมย่อยท่ี 5.2 สนับสนุนการด าเนินงานของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ใหมี
ศักยภาพในการบริการนักท่องเท่ียว

575,000 วิสำหกิจชุมชนจ ำนวน 5 กลุ่ม

๑. งบด าเนินงาน 575,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 575,000
1.1.2 ค่าใช้สอย 575,000
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         (6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 375,000  - ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและจัดท ำป้ำยของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ ำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 5 ป้ำย ๆ ละ 15,000 บำท
200,000  - ค่ำเหมำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ ำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 2 ช่องทำง ๆ ละ 20,000 บำท

กิจกรรมย่อยท่ี 6 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
องค์ความรู้ และเช่ือมโยงการตลาด

500,000

๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
1.1.2 ค่าใช้สอย 500,000
         (6) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 450,000  - ค่ำจ้ำงเหมำจัดงำนประชำสัมพันธ์สมุนไพรคุณภำพและเช่ือมโยงตลำดจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 คร้ัง  450,000 บำท

50,000  - ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและจัดท ำข้อมูล สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 งำน 50,000 บำท
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบกำรเกษตรสมัยใหม่ที่มี

ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรตลอดโซ่อุปทำน 
2. งบประมำณ 1,500,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
325,200 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการ
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
602,700 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
(New normal) 
445,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  
77,500 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

บริหารจัดการโครงการ 
49,600 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 10 

  
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร   วงเงิน 325,200 บาท  
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย        วงเงิน 602,700 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal)  
           วงเงิน 445,000 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  วงเงิน 77,500 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 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 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางเขมวรรณ ดวงจันทร์   ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112478 – 9 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยางยืน  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริม
การน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุน
กลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 3. เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ  
4.เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 5. เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรม

อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  
 
 
 
 
 



 ๒ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะทางธุรกิจเกษตร ที่ไม่สามารถกระจายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในช่วงที่ผลผลิตออกเป็นจ านวนมากได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมพูน  
องค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพ่ือยกระดับจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน น าไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้าน  
องค์ความรู้บุคลากรและประสบการณ์ด้านการเกษตร จึงได้จัดท าโครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ 
โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิตเกษตร ท าให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

ความเร่งด่วน :      
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่เกษตรกร  

ทั้งกระบวนการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด การเร่งพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ เพ่ือการด าเนินธุรกิจเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและตรงกับความต้องการของเกษตรกร และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การด าเนินงาน
โครงการจะส่งผลให้เกษตรกร  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เกิดการหมุนเวียน  
สร้างความม่ันคงให้กับอาชีพทางการเกษตรและชุมชนได้อย่างยืน 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 

2.1.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.1.3 เพ่ือขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal)  
2.1.4 เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้  

ให้กับเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65    สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 25 อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 25 อ าเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคสินค้าเกษตร 
 



 ๓ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. มีผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 60 ราย 
2. พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 1 ช่องทาง 
3. ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพ   ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย (3 ชนิด) 

(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

และเทคโนโลยี จ านวน 60 ราย 
4.2.2 พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ จ านวน 1 ช่องทาง 
4.2.3 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย จ านวน 100 ราย 

(๔.๓) ผลลัพธ์ :  
4.3.1 เกษตรกรปรับแนวความคิดเป็นผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย ที่มีการวางแผนการจัดการผลผลิต โดยใช้

เทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
4.3.2 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความเชื่อมั่นในสินค้าที่มาจากแหล่ง

ผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
             เกษตรกรมีการปรับตัวได้เร็วในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เชิงลบ :  ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร 

งบประมาณ : 325,200 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

    

(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

งบประมาณ : 602,700 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 ออกแบบและจัดท าแพลตฟอร์มสินค้า

เกษตรออนไลน์ 
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2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและเทคโนโลยี 

    

(5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New normal) 
งบประมาณ : 445,000 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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) กิจกรรมหลักท่ี 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
งบประมาณ : 77,500 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
  

(5.5) กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการโครงการ 
งบประมาณ : 49,600 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,500,000  บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 
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(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
11.1 หน่วยงานร่วมบูรณาการเป็นพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรติดตามให้ค าแนะน าในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ ภายหลังเมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ 
11.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินกิจกรรม แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและ

ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
11.3 การประสานความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาในการ

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมหรืองบประมาณเพ่ือต่อยอดกิจกรรม 
11.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือสรุปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
11.5 จัดท าเครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือติดตามผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ความต้องการในแนวทาง 

การส่งเสริมให้เหมาะสมในปีงบประมาณถัดไป 
11.6 เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด - 
 

 
 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ท่ีมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

1,500,000        

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร 325,200           
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 175,200           (เกษตรกรจ านวน 3 รุ่นๆ ละ 20 ราย ๆ ละ 2 วัน,เจ้าหน้าท่ี จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 6 ราย ๆ ละ 2 วัน)
๑. งบด าเนินงาน 175,200           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 175,200           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 54,000             
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 54,000              ค่าตอบแทนวิทยากร 3 รุ่น ๆ ละ 3 ราย ๆ 10 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 118,200           
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 51,480              อาหารกลางวัน 3 รุ่น ๆ ละ 66 ราย ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 130 บาท 

27,720              อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3 รุ่น ๆ ละ 66 ราย ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท
36,000              ค่าพาหนะเกษตรกร 3 รุ่น ๆ ละ 60 ราย ๆ ละ 4 เท่ียว ๆ ละ 50 บาท

3,000                ค่าวัสดุฝึกอบรม 3 รุ่น ๆ ละ 1,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 3,000               
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000                3 คร้ัง ๆ ละ 1,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 150,000
๑. งบด าเนินงาน 150,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 150,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 150,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 150000 ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด ๆ 50,000 บาท

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ท่ีมีการเช่ือมโยงและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

602,700           

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ออกแบบและจัดท าแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์ 480,000           
๑. งบด าเนินงาน 480,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 480,000           
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 480,000           
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 480,000            ค่าจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์ 1 งาน ๆ ละ 480,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี 122,700           (เกษตรกรจ านวน 1 รุ่นๆ ละ 60 ราย ๆ ละ 2 วัน,เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 10 ราย ๆ ละ 2 วัน)
๑. งบด าเนินงาน 122,700           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 122,700           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 30,000             
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 30,000              ตอบแทนวิทยากร 1 รุ่น ๆ ละ 5 ราย ๆ ละ 10 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 91,700             
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 91,700              

18,200              ค่าอาหารกลางวัน 70 ราย ๆ 2 ม้ือ ๆ ละ 130 บาท
9,800                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 ราย ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท

19,800              ค่าพาหนะเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 66 ราย ๆ ละ 2 เท่ียว ๆ ละ 150บาท
39,600              ค่าท่ีพักเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 66 ราย ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท

3,300                ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 66 ราย ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
1,000                ค่าวัสดุฝึกอบรม 1 รุ่น ๆ ละ 1,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,000               
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000                2 คร้ัง ๆ ละ 500 บาท
กิจกรรมหลักท่ี 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (New
 normal)

445,000           

๑. งบด าเนินงาน 445,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 445,000           
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 445,000           
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 445,000            ค่าจ้างเหมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 445,000 บาท

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 4 เช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 77,500             (เกษตรกรจ านวน 25 อ าเภอๆละ 2 ราย เจ้าหน้าท่ี จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 1 ราย เจ้าหน้าท่ีจังหวัด 5 ราย)

๑. งบด าเนินงาน 77,500             
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 77,500             
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 15,000             
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 15,000              ค่าตอแนวิทยากร 5 ราย ๆ ละ 5 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 62,500             
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 62,500              

28,000              ค่าอาหารกลางวัน 80 ราย ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 350 บาท
8,000                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 ราย ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท

15,000              ค่าพาหนะเกษตรกร 50 ราย ๆ ละ 2 เท่ียว ๆ ละ 150 บาท 
7,500                ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี 25 ราย ๆ ละ 2 เท่ียว ๆ ละ 150 บาท
4,000                ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 80 ราย ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 50 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการโครงการ 49,600             
๑. งบด าเนินงาน 49,600             
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 49,600             
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 49,600             
  (๑)  วัสดุส านักงาน 34,600              1 โครงการ 34,600 บาท
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000              1 โครงการ 15,000 บาท
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตอำโวคำโดคุณภำพ ภำยใต้โครงกำร

เกษตรวิชญำ 
2. งบประมำณ 315,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด 
 37,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
(เกษตรที่สูง) 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด 
144,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
(เกษตรที่สูง) 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด 
102,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
(เกษตรที่สูง) 

กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ติดตามและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาโวคาโด 
32,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
(เกษตรที่สูง) 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด    วงเงิน 37,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด   วงเงิน 144,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด     วงเงิน 102,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 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 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 
ผู้รับผิดชอบ : นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์     
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)   
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เลขที่ 118/1 หมู่ 5 ต าบลแม่เหียะ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 282823 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 

กรกฎาคม 2562 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้
ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทน 
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมและโอกาส  
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอด
ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน  
ผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตร ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพ การผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร  
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

 
 
 
 
 



 ๒ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
โครงการเกษตรวิชญา เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร  

คลินิกเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูงอย่างสมบูรณ์แบบ ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นเขตธนาคารอาหาร
ชุมชน อนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร เพ่ือให้เกิดการผลิตทดแทนหมุนเวียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศของ
ป่าอย่างยั่งยืน และส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบโครงการกว่า 10 หมู่บ้าน ในต าบลโป่งแยง อ าเภอ 
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลและปลูกไม้ผล เช่น อะโวคาโด ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดตั้งจุดเรียนรู้ภายในโครงการเกษตร
วิชญาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ได้เล็งเห็นว่า อะโวคาโด พืชเศรษฐกิจที่ 
มีความต้องการของตลาดสูงและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นจากกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม เนื่องจาก อะโวคาโด  
เป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ในประเทศไทยยังมีพ้ืนที่ปลูกอะโวคาโดน้อยจึงท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค และในพ้ืนที่โครงการฯ มีเกษตรกรที่ปลูกอาโวคาโด และเกษตรกรหลายรายให้ความสนใจกับ
การผลิตอะโวคาโด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) จึงได้จัดท าโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ผลิตอาโวคาโดคุณภาพ พร้อมจัดท าแปลงเรียนรู้  
ในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรในพ้ืนที่โครงการอีกช่องทางหนึ่ง 

ความเร่งด่วน :      
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เป็นแนวทาง

การพัฒนาที่ท้าทาย โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากเดิมที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไปสู่ “การท าน้อย 
แต่ได้มาก” โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model  
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการ
พัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนไปพร้อมกัน  

ด้วยเหตุดังกล่าว การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model จึงเป็นฐานรากที่ส าคัญของการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ในทุกๆ ด้าน เช่น การท่องเที่ยว สุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษา การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เป็นต้น 
และเพ่ือให้การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมั่นคง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินโครงการยกระดับ
การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในจังหวัดมีสุขภาพที่ดีและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ต้นแบบฟาร์ม และเกษตรกรต้นแบบเพ่ือการพัฒนาเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย ์

2.1.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65    สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : โครงการเกษตรวิชญา ต าบลบ้านโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 



 ๓ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา ต าบลบ้านโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้น าชุมชน 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

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

(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 75 ราย 
4.2.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตลดลง 

(๔.๓) ผลลัพธ์ : มีแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโดอย่างน้อย 1 จุด 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท าให้เกิดการขยายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรที่สนใจ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

เชิงลบ :  ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด     
2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวม

สายพันธุ์อาโวคาโด 
    

3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด     

4 ติดตามและส่งเสริมการจัดตั้ งกลุ่ม 
อาโวคาโด 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 315,000 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 ๔ 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด - 
 

 
 



(หน่วย : บาท)
งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา 315,000        
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงฐานเรียนรู้เร่ืองอาโวคาโด 37,000          
1. งบด าเนินงาน 37,000          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 37,000          
1.1.1 ค่าตอบแทน (ระบุรายการ) -                
1.1.1 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ) 25,000          

 (1) ค้าจ้างเหมาบริการ 25,000           ค่าจ้างออกแบบและท าบอร์ดนิทรรศการ

1.1.2 ค่าวัสดุ(ระบุรายการ) 12,000          
 (2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,000           ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 12 คร้ังๆละ 1,000 บาท
กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธ์ุอาโวคาโด 144,000        
1. งบด าเนินงาน 144,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 144,000        
1.1.1 ค่าตอบแทน (ระบุรายการ) -                
1.1.1 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ) 28,000          

 (1) ค้าจ้างเหมาบริการ 28,000           ค่าจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี

1.1.3 ค่าวัสดุ(ระบุรายการ) 116,000        

 (๑) วัสดุการเกษตร 92,000           
26,000           ค่าต้นพันธ์ุอาโวกาโดทุกสายพันธ์ุ
50,000            ค่าวัสดุในการบริหารจัดการแปลง ระบบน้ า
16,000           ค่าปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารบ ารุง สารก าจัดโรคและแมลง)

 (2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,000           ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 24 คร้ังๆละ 1,000 บาท
กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด 102,000        
1. งบด าเนินงาน 102,000        
1.1 ค่าตอบ ใช้สอยและวัสดุ 102,000        
1.1.1 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ) 102,000        

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ถ้ามี)

งบประมาณ

 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 37,000          
9,750             ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 5 รุ่นๆละ 15 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 130 บาท
4,500             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 5 รุ่นๆละ 15 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 บาท
3,250             ค่าอาหารกลางวันส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 วันๆละ 5 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 130 บาท
1,500             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 วันๆละ 5 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 บาท
6,000             ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 75 ชุดๆ ละ 80 บาท

 (2) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 12,000           ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีจ านวน 5 คนๆ ละ 240 บาท x 10 วัน
- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ) 65,000          
  (1) วัสดุสนามและการฝึก 55,000           

26,600           ค่าต้นตออาโวคาโด
8,200             ยอดพันธ์ุอาโวคาโด
4,875             เทปพันก่ิง
2,625             คัตเตอร์
2,700             พาราฟิล์ม

 (3) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000           ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10 คร้ังๆละ 1,000 บาท
กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรมติดตามและส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาโวคาโด 32,000          
1.งบด าเนินงาน 32,000          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 32,000          
1.1.2 ค่าใช้สอย(ระบุรายการ) 22,000          
 (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 12,000           ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 คนๆ ละ 240 บาท x 10 วัน
 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 19,000           

9,750             ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 15 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 130 บาท จ านวน 5 คร้ัง
4,500             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 15 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 บาท จ านวน 5 คร้ัง
3,250             ค่าอาหารกลางวันส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 130 บาท จ านวน 5 คร้ัง
1,500             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 บาท จ านวน 5 คร้ัง

1.1.3 ค่าวัสดุ(ระบุรายการ) 10,000          
 (1) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000           ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10 คร้ังๆละ 1,000 บาท
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรขยำยผลโครงกำรร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 2,913,700 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
 962,500 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายในโครงการร้อย
ใจรักษ์ 
117,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
194,200 บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เพ่ือ
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
1,640,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  14 

 
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  
กิจกรรมหลักที่ ๑ การเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์ วงเงิน 962,500 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววธิีภายโครงการร้อยใจรักษ์  วงเงิน 117,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  
  วงเงิน 194,200 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพ่ือขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 

จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 1,640,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า  
หน่วยรับผิดชอบหลัก  ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยด าเนินการ   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 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่
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 เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-basesที่ส้าคัญเป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย  
มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 



๒ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ขยายผล “โครงการร้อยใจรักษ์” ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ด้าเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยเป็น
โครงการพัฒนาทางเลือกโดยศาสตร์พระราชาและต้าราแม่ฟ้าหลวง มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร  
ให้ดีขึ้น ภายใต้หลักการ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” เพ่ือให้ลด ละ เลิก ยาเสพติดอย่างยั่งยืน การด้าเนินงาน 
ตามโครงการ ในระยะที่ผ่านมา ทั่วพ้ืนที่ลุ่มน้้าห้วยเมืองงาม ครอบคลุม ๔ หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ  
บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในต้าบลท่าตอน อ้าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและยาเสพติด ด้วยการน้อมน้าเอาศาสตร์พระราชา พัฒนา
ทางเลือกให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางเลือกนอกเหนือจากการเกษตร ตลอดจนพัฒนาผลผลิตและการท่องเที่ยว 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ  

 จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่เขตติดต่อประเทศเมียนมา ประกอบไปด้วย 5 อ้าเภอ ดังนี้ อ้าเภอแม่อาย  
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 โดยพ้ืนที่ต้าบลท่าตอน อ้าเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพ้ืนที่เปราะบางที่อยู่บริเวณชายแดน ไทย – เมียนมา และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความมั่นคงของชาติ โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้าเนินการโครงการร้อยใจรักษ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ และจากการ
ด้าเนินการพบว่า สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้ ต่อมา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมที่จังหวัดเชียงราย  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
พ.ศ. 2562 - 2565 และมอบหมายให้ส้านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองทัพภาคที่ 3  
โดยศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเป็นหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว  
ซึ่งมาตรการที่ 6 การฟ้ืนฟูและพัฒนา ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระด้าริน้ามาพัฒนาทางเลือกตามโครงการร้อยใจรักษ์ มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลร่วมกับ
หน่วยงานเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน          

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการในอ้าเภอแม่อาย ฝาง 
เชียงดาว ไชยปราการ และเวียงแหง ได้จัดท้าแผนพัฒนาหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ้าเภอและต้าบล พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงจัดท้าโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
พ้ืนที่ดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการบูรณาการให้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือ เพ่ิมทักษะ 
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร และการแปรรูปหรือการถนอมอาหารให้กับเกษตรกร จึงเห็นสมควรด้าเนิน
โครงการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต่อไป 



๓ 

 

โครงการร้อยใจรักษ์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรจ้านวน 12,902 ไร่ มีเกษตรกรภายใต้
โครงการ 822 ครัวเรือน ท้าการเพาะปลูกทั้ง พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล พืชไร่ ปศุสัตว์ เกษตรกรบางส่วนยังมีการพ่ึงพา
สารเคมีในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช เนื่องจากสะดวกและให้ผลเร็ว แต่การใช้สารเคมีนั้น ส่งผลเสียหลายด้าน  อีกทั้ง 
ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูง โรคและแมลงดื้อยาสารเคมีและเกิดพิษตกค้างและยังส่งผลท้าให้สุขภาพเกษตรกรผู้ผลิต  
ผู้บริโภค อ่อนแอ ตลอดจนท้าให้สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ แต่เกษตรกรบางส่วนตระหนักถึงพิษภัยสารเคมี  
จึงรวมกลุ่มเพ่ือผลิตขยายชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช แต่ยังประสบปัญหาการปนเปื้อนของเชื้ออ่ืน ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงพิจารณาแล้วว่า เพ่ือร่วมสนองการ
ด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานอย่างยั่งยืน สร้างจิตส้านึกการลด ละ เลิกใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช หรือใช้
สารเคมีเมื่อมีความจ้าเป็นเท่านั้น และหันมาใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชแทน ทั้งนี้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต รวมถึง
ค้านึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และความสามารถในการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด ปราศจากการปนเปื้อน รวมถึงเพ่ือพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

เกษตรกรควรได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เน้นการป้องกันอย่างถูกวิธี หรือการแก้ปัญหา 
ที่ตรงจุด การระบาดของศัตรูพืช มีความรุนแรงมากขึ้นและต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้ผลผลิตถูกท้าลาย 
ปัญหาที่พบจากพฤติกรรมการเพาะปลูกตามวิธีการดั้งเดิม และขาดความเข้าใจในการควบคุมศัตรูพื ช จึงมีการใช้
สารเคมีเกษตรเกินความจ้าเป็น และบ่อยครั้งที่เลือกใช้สารผิดประเภทเนื่องมาจากการประเมินสถานการณ์ความ
รุนแรงและการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนของการระบาดศัตรูพืช ท้าให้แก้ปัญหาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ศัตรูพืชเกิดการ
ระบาดซ้้าที่และเพ่ิมรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การจัดการศัตรูพืชโดยการวางแผนควบคุมตามระยะเวลาการเพาะปลูกและ
เลือกใช้ชีววิธีส้าหรับการผลิตพืชปลอดภัยหรือการจัดการศัตรูพืชตามหลักปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เป็นทางเลือก  
ที่เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ ลดปัญหาการระบาดของ
ศัตรพืูชรุนแรงและซ้้าซากในพ้ืนที่ได้ 

“กาดหลวง ร้อยใจรักษ์” ตั้งอยู่ริมถนนแม่จัน-ฝาง ใกล้อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นผลจากความ
ร่วมมือของคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ระดับจังหวัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นแหล่ง
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. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ มีการปรับ 
ภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเหมาะสมส้าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว จุดเช็คอินถ่ายภาพ และซื้อสินค้าของฝาก 
นอกจากจ้าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่แล้ว ยังมีการรับค้าสั่งซื้อสินค้าทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และการจัดส่งแบบถึงบ้าน 
(Delivery) ทั้งผักสด ผลไม้ และสินค้าของฝากอ่ืน ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ้ากัดของเส้นทางการเข้าถึง  
“กาดหลวง ร้อยใจรักษ์” ซึ่งไม่ได้เป็นสายหลักในการเดินทางของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางต่อไป
ยังจังหวัดเชียงราย ประกอบกับระยะที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องล้วนได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการจ้ากัดการเดินทาง การเปิดปิดสถานบริการและแหล่งชุมชน การเข้ามา
เยี่ยมชมซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวจึงลดน้อยลงไป มีผลกระทบต่อรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าของชุมชน ซึ่งยังคง
พ่ึงพาก้าลังซื้อจากภายนอกเป็นหลัก 

 



๔ 

 

 ความเร่งด่วน 
 ปัญหาด้านพืช มีต้นทุนการเลี้ยงการดูแลสูง ประกอบกับเกษตรกรในหมู่บ้านโดยรอบโครงการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ มีความต้องการเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พร้อมทั้งเพ่ิมความรู้ในการแปรรูป
หรือการถนอมอาหาร เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในการด้ารงชีพ 

เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ โดยเฉพาะพืชที่มุ่งผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและพืชอินทรีย์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตพืชและการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุของโรคและแมลงศัตรูพืช
โดยชีววิธีสู่การผลิตพืชระดับคุณภาพ เกษตรกรสามารถตัดสินใจควบคุมปัญหาศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ
สถานการณ์  มีการฝึกปฏิบัติการผลิตขยายจุลินทรีย์ เพ่ือใช้เป็นทางเลือกควบคุมศัตรูพืชเพ่ือป้องกันหรือก่อนการ
ระบาดเสียหายรุนแรง ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการก้าจัดศัตรูพืช ยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้า
เกษตรปลอดภัย ลดการปนเปื้อนในผลผลิตเกษตร ผลักดันและสร้างเกษตรกรไปสู่ต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในพื้นท่ี สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ สนองตอบการขับเคลื่อนการเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ “กาดหลวง ร้อยใจรักษ์” โดยการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด
และการค้าออนไลน์ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ จะส่งผลให้มีความยั่งยืนในการพัฒนาตามหลักการ “สร้างคนและระบบการ
พัฒนา” ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาการค้าและการล้าเลียงยาเสพติดในพ้ืนที่บริเวณชายแดน
ภาคเหนือซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอ่ืนตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา”  

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
2) เพ่ือเพ่ิมทักษะการแปรรูปหรือการถนอมอาหารให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
3) เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้้าของเกษตรกรในโครงการ 
4) เพ่ือให้เกษตรกรในโครงการมีอาหารโปรตีนจากปลาไว้บริโภคในครัวเรือน  
5) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการใช้ชีววิธีควบคู่กับวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 

ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในการเกษตรบนพื้นที่สูง 
7) เพ่ือให้เกษตรกรแกนน้าและเครือข่ายมีความรู้เรื่องการผลิตขยายและการใช้สารชีวภัณฑ์ และ  

สารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้ 
8) เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร ลดการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างในพืชผลเกษตร 
9) เพ่ือให้เกษตรกรทราบประโยชน์และเล็งเห็นความส้าคัญของจุลินทรีย์และสารธรรมชาติ ควบคุมโรค

และแมลงศัตรูพืช 
๑0) เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานด้านการตลาดของกาดหลวงร้อยใจรักษ์ 
11) เพ่ือประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่จ้าหน่ายสินค้า

ภายในชุมชน 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(2.3)  ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา     ด้าเนินการปกติ 
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(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(2.5) สถานที่ด าเนินการ  

1) พ้ืนทีโ่ครงการร้อยใจรักษ์และขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ้าเภอแม่อาย อ้าเภอฝาง อ้าเภอไชย
ปราการ อ้าเภอไชยปราการ และอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

2) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่  

3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์และขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ้าเภอแม่อาย 

อ้าเภอฝาง อ้าเภอไชยปราการ อ้าเภอไชยปราการ และอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกรในและนอกพ้ืนที่ร้อยใจรักษ์และขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในอ้าเภอ 

แม่อาย อ้าเภอฝาง อ้าเภอไชยปราการ อ้าเภอเชียงดาว และอ้าเภอเวียงแหง รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ที่มีส่วนร่วมด้าเนินงานในพ้ืนที่  ตลอดจน ผู้ซื้อ ผู้จ้าหน่ายและผู้บริโภคของการตลาดในการประกอบธุรกิจ  
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. เกษตรกรผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่อง การท้า
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพ และการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. เกษตรกร จ้านวน ๔๐ ราย สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้อย่างน้อย ๒ ชนิด 2 ชนิด 
3. ลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชได้ร้อยละ ๕๐  50 
4. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และจ้าหน่ายสินค้าของกาดหลวงร้อยใจรักษ์ ผ่าน
ระบบออนไลน์  

ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

5. เกิดมูลค่าการซื้อขายจากการจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่น้อยกว่า ๕ แสนบาท 
(4.2) ผลผลิต 

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตร หรือการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร 

  2) เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีและเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 
  3) เกษตรกรสามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้อย่างต่อเนื่องตามฤดูกาลผลิตพืช 
  4) ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมี 
  5) เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 
  6) การผลิตพืชมีคุณภาพมากขึ้น ลดพ้ืนที่การระบาดศัตรูพืชลง 
  7) มีสื่อประชาสัมพันธ์ รายการสั้น จ้านวน ๕ ตอน บทความเผยแพร่ออนไลน์ จ้านวน ๑๐ ช่องทาง 
  8) มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจ้านวน ๑ ครั้ง 

9) มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในศูนย์การค้าหรือสถานที่ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัด 
จ้านวน ๒ แห่ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าแห่งละ ๓ เดือน 
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  (4.3) ผลลัพธ์ 
  1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนของตนเองได้ 
  2) เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ผลผลิตมีคุณภาพด้านและความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ตรงตามความต้องการของตลาด 
  4) เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช 
  5) ลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพผลผลิตจากการลดความเสียหายของศัตรูพืชพืชท้าลาย  
  6) อนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ปลูกและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
  7) ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป้าหมายสามารถต่อยอดและขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ เพ่ือแนะน้า

สินค้าและบริการของกาดหลวงร้อยใจรักษ์และผลิตภัณฑ์ชองชุมชน 
  8) มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้าและการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

(4.4) ผลกระทบ 
เชิงบวก 

 1) ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่โครงการมีความปลอดภัย  
 2) เกษตรกรมีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้ในระยะยาว 
 3) เกษตรกรมีเงินเหลือไว้เก็บ/ออมทรัพย์จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
 4) เกษตรกรเลือกใช้การก้าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตจากการลดความเสียหายจากศัตรูพืช 
 5) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตพืชเพื่อเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย 
6) เกษตรกรแก้ปัญหาศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที ลดการระบาดรุนแรงของศัตรูพืช 
7) เกิดความเชื่อมั่นในการผลิตพืชปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
8) อนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตร 
9) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และขยายผลด้วยการสร้าง

เครือข่ายในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
10) สร้างแรงขับเคลื่อนการด้าเนินงานร่วมกันของภาคราชการในพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

ในพ้ืนที่ชายแดนโดยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี หาเลี้ยงชีพด้วยการพัฒนา
ตนเองและมีความยั่งยืน 

เชิงลบ   - ไม่มี – 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการ  
ร้อยใจรักษ์  

งบประมาณ 962,500 บาท  หน่วยด้าเนินงาน ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

1. ส่งเสริมการท้าการเกษตรปลอดภัยและ
การท้าเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ✓ ✓ ✓ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   ✓ ✓ 
4. สนับสนุนการด้าเนินโครงการ    ✓ 
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 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายในโครงการร้อยใจรักษ์  
งบประมาณ 117,000 บาท  
หน่วยด้าเนินการ ศูนย์ส่งเสริมเทคดนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

ส่งเสริมการท้าการเกษตรปลอดภัยและ 
การท้าเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  
จังหวัดเชียงใหม่  

งบประมาณ 194,200 บาท   หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพ่ือขยายผลโครงการร้อย 
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 1,640,000บาท   หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

1. การศึกษาและส้ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เตรียมความพร้อม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2. การขยายช่องทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด้าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 2,913,700 บาท 

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา -  
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ 
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(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไมมี่ 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ   มี พร้อมด้าเนินการได้ทันท ี

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
๑) ด้าเนินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ (Smart farmer/young smart farmer) และ/หรือเกษตรกรผู้น้า 

ภายใต้เครือข่ายของโครงการร้อยใจรักษ์ 
๒) เป็นสมาชิกที่มีกลุ่มรองรับ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๓) ติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

 (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
๑) การด้าเนินกิจกรรมตรงกับห้วงเวลาการเพาะปลูก  
๒) เร่งมือสร้างการยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เพือ่ความยั่งยืนในอาชีพ 
๓) เกษตรกรยังไม่สามารถรับข้อมูลในเชิงวิชาการได้มาก เนื้อหาค่อนข้างยากแก่การเข้าใจ 
๔) ต้องปรับเปลี่ยนแผนการด้าเนินงานในสภาวะวิกฤติฉุกเฉิน หรือต้องบริหารความเสี่ยงของกิจกรรม 

 



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์

962,500

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยและการท าเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 333,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ถ่ายทอดความรู้ 290,450
๑. งบด าเนินงาน 290,450
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 290,450
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 25,200
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 25,200

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 9 บ้านป่าเหียก 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ )

7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ 
(ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท  (หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ 
(ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองนะ 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยลึก 
ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 126,000
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 35,000

35,000 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน หรือการติดตามให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีฯ 
จังหวัดและอ าเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000
1,000 ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงาน จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
3,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าไวนิล  จ านวน 5 ผืน ๆ  ละ 600  บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 87,000
5,200 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 130 บาท 

(หมู่ท่ี 9 บ้านป่าเหียก ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ )

2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 35 บาท 
(หมู่ท่ี 9 บ้านป่าเหียก ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ )

13,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

7,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท 
(หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

6,500 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

3,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท 
(หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

7,800 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 30 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

4,200 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 30 คน ๆ ละ 35 บาท 
(หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

5,200 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 40 คนๆ ละ 130 บาท
(หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยลึก ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 40 คน ๆ ละ 35 บาท 
(หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยลึก ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

29,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 290 ชุด ๆ ละ 100 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 139,250
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,350  

1,350 กระดาษ A4 จ านวน 10 รีม ๆ ละ 135 บาท
4,000 ค่าหมึกฺเคร่ืองพิมพ์ (printer) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 133,900
30,935 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ท่ี 9 บ้านป่าเหียก ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่)

1,870 - ข้าวสารเจ้า (ข้าวสาวไห้) ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 11 กระสอบ ๆ ละ 170 บาท
1,400 - ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 น้ิว บรรจุถุง ละ 1 กิโลกรัม/ถุง จ านวน 10 ถุง ๆ ละ 140 บาท

170 - หนังยางรัดของ ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม จ านวน 1 ถุง ๆ ละ 85 บาท 
940 - แอลกอฮอล์ 70 % ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร/ขวด  จ านวน 11 ขวด ๆ ละ 85 บาท

3,700 - ลังถึง (ซึง) อลูมิเนียม จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40 
  เซนติเมตร จ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,850 บาท

575 - น้ าสะอาดขนาดบรรจุขวด ละ 20 ลิตร/ ขวด จ านวน 5 ขวด ๆ ละ 115 บาท 
1,440 - ทัพพีตักข้าว จ านวน 6 อันๆ ละ 240 บาท
2,250 - เข็มหมุด ทนความร้อน  ขนาดบรรจุ  10 กรัม/กล่อง จ านวน 5 กล่องๆ ละ 150 บาท
1,650 - กระบอกฉีดน้ าเอกประสงค์ จ านวน 11 อันๆ ละ 150 บาท 
5,250 - หัวเช้ือบิววาเรีย ขนาดบรรจุ 30 กรัม/ซอง/ขวด จ านวน 21 ซอง/ขวด ๆ ละ 250
3,500 - ค่าเมล็ดผักพ้ืนบ้าน จ านวน 5 ชนิดๆ ละ 20 ซอง ๆ ละ 35 บาท 
8,190 - ค่าข้ีวัวแห้ง ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 63 กระสอบ ๆ ละ 130 บาท

81,765 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่)

8,670 - ข้าวสารเจ้า (ข้าวสาวไห้) ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 51 กระสอบ ๆ ละ 170 บาท
2,800 - ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 น้ิว บรรจุถุง ละ 1 กิโลกรัม/ถุง จ านวน 20 ถุง ๆ ละ 140 บาท

170 - หนังยางรัดของ ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม จ านวน 2 ถุง ๆ ละ 85 บาท 
4,335 - แอลกอฮอล์ 70 % ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร/ขวด  จ านวน 51 ขวด ๆ ละ 85 บาท
7,400 - ลังถึง (ซึง) อลูมิเนียม จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40 

  เซนติเมตร จ านวน 4 ชุดๆ ละ 1,850 บาท

1,150 - น้ าสะอาดขนาดบรรจุขวด ละ 20 ลิตร/ ขวด จ านวน 10 ขวด ๆ ละ 115 บาท 
3,840 - ทัพพีตักข้าว จ านวน 16 อันๆ ละ 240 บาท
1,500 - เข็มหมุด ทนความร้อน  ขนาดบรรจุ  10 กรัม/กล่อง จ านวน 10 กล่องๆ ละ 150 บาท
7,650 - กระบอกฉีดน้ าเอกประสงค์ จ านวน 51 อันๆ ละ 150 บาท 

25,250 - หัวเช้ือบิววาเรีย ขนาดบรรจุ 30 กรัม/ซอง/ขวด จ านวน 101 ซอง/ขวด ๆ ละ 250
4,275 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  855 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  990 บาท
6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท
1,650 - พล่ัว จ านวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท 

775 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 น้ิว จ านวน 5 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท
1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด  3 x 3 เมตร จ านวน 5 อันๆ ละ 220 

21,200 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยลึก ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่)

10,800 - ค่าต้นมะนาว จ านวน 80 ต้นๆ ละ 135 บาท
10,400 - ค่าข้ีวัวแห้ง ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 80 กระสอบ ๆ ละ 130 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 จัดต้ังจุดเรียนรู้การท าเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 42,750
๑. งบด าเนินงาน 42,750
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 42,750
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 20,700
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 5,000

5,000 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน   
 หรือการติดตามให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีฯ จังหวัดและอ าเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 15,700
3,700 ค่าจ้างเหมาป้ายแปลงเรียนรู้   จ านวน 1 ป้าย ๆ  ละ 3,700  บาท

12,000 ค่าจ้างเหมาชุดนิทรรศการ จ านวน 10 ช้ิน ๆ ละ 1,200 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 22,050
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 22,050

350 ค่าเมล็ดผักพ้ืนบ้าน จ านวน 5 ชนิดๆ ละ 2 ซอง ๆ ละ 35 บาท 
2,600 ค่าข้ีวัวแห้ง ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 20 กระสอบ ๆ ละ 130 บาท
4,000 ค่าต้นตระไคร้หอม จ านวน 100 ถุงๆ ละ 40 บาท
3,000 ค่าต้นฟ้าทะลายโจร จ านวน 100 ต้นๆ ละ 30 บาท
1,800 ค่าเหง้าขิง (ส่วนขยายพันธ์ุ) จ านวน 10 กิโลกรัมละ 180 บาท
2,500 ค่าต้นพริกไทยด า จ านวน 10 ต้น ๆ ละ 250 บาท
7,800 ค่าถังน้ าพลาสติกขนาด ไม้น้อยกว่า 140 ลิตร มีฝาปิด มีเกล่ียวรัดหรือท่ีล๊อคฝา จ านวน 10 ถัง ๆ 

ละ  780 บาท
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 440,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ถ่ายทอดความรู้ 340,590

๑. งบด าเนินงาน 340,590
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 340,590
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 21,600

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ 
(ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 10 
บ้านใหม่หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ )

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองนะ 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท  (หมู่ท่ี 10 บ้านอรุโณทัย
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ก๋อน 
ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท (หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ )

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 131,600
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000

36,000 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน   
 หรือการติดตามให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีฯ จังหวัดและอ าเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,600
1,000 ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงาน จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
3,600 ค่าจ้างเหมาจัดท าไวนิล  จ านวน 6 ผืน ๆ  ละ 600  บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 91,000
6,500 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ  130 บาท (หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ 

(ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
3,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ท่ี 15 

บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ )
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6,500 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ  130 บาท (หมู่ท่ี 10 
บ้านใหม่หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ )

3,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ท่ี 10 
บ้านใหม่หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ )

6,500 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ  130 บาท (หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองนะ 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ท่ี 1 
บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

6,500 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ  130 บาท (หมู่ท่ี 10 บ้านอรุโณทัย 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ท่ี 10
บ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

6,500 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ  130 บาท (หมู่ท่ี 10 บ้านอรุโณทัย 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 50 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ท่ี 10
บ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

5,200 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 40 คนๆ ละ  130 บาท (หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ก๋อน 
ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 40 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ท่ี 2 
บ้านแม่ก๋อน ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ )

3,900 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 40 คนๆ ละ  130 บาท (หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ )

2,100 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 40 คนๆ ละ 35 บาท (หมู่ท่ี 5
บ้านห้วยไคร้ใหม่ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ )

27,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 270 ชุด ๆ ละ 100 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 187,390
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,350  

1,350 กระดาษ A4 จ านวน 10 รีม ๆ ละ 135 บาท

4,000 ค่าหมึกฺเคร่ืองพิมพ์ (printer) จ านวน 2  ชุด ๆ ละ 2,000 บาท
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  (๑๔) วัสดุการเกษตร 182,040
64,790 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ต าบลม่อนปิน อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่)

4,290 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  855 บาท

4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  990 บาท

6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท

1,650 - พล่ัว จ านวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท 
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 น้ิว จ านวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท

1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด  3 x 3 เมตร จ านวน 5 ผืนๆ ละ 220 บาท
45,000 - กระดาษห่อล้ินจ่ี จ านวน 3,000 แผ่น ๆ ละ 15 บาท
19,775 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ท่ี 10 บ้านใหม่หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่)

4,275 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  855 บาท

4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  990 บาท

6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท

1,650 - พล่ัว จ านวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท 
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 น้ิว จ านวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท

1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด  3 x 3 เมตร จ านวน 5 ผืนๆ ละ 220 บาท
32,275 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่)

4,275 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  855 บาท

4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  990 บาท

6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท

1,650 - พล่ัว จ านวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท 
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 น้ิว จ านวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท

1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด  3 x 3 เมตร จ านวน 5 ผืนๆ ละ 220 
12,500 - ถุงห่อมะม่วง จ านวน 2,500 ถุง ๆ ละ 5 บาท
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19,775 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ หมู่ท่ี 10 บ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่)

4,275 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  855 บาท

4,950 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ  990 บาท

6,250 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จ านวน 5 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท

1,650 - พล่ัว จ านวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท 
1,550 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 น้ิว จ านวน 10 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท

1,100 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด  3 x 3 เมตร จ านวน 5 ผืนๆ ละ 220 
45,425 ค่าวัสดุเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ (หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ก๋อน ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่)

3,420 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จ านวน 4 กระสอบ ๆ ละ  855 บาท

3,960 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จ านวน 4 กระสอบ ๆ ละ  990 บาท

5,000 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จ านวน 4 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท

1,320 - พล่ัว จ านวน 5 อัน ๆ ละ 330 บาท 
775 - ถุงพลาสติก ขนาด 9 x 18 น้ิว จ านวน 4 แพ๊ค ๆ ละ 155 บาท

880 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด  3 x 3 เมตร จ านวน 4 ผืนๆ ละ 220 บาท
3,570 - ข้าวสารเจ้า (ข้าวสาวไห้) ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 21 กระสอบ ๆ ละ 170 บาท
1,400 - ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 น้ิว บรรจุถุง ละ 1 กิโลกรัม/ถุง จ านวน 21 ถุง ๆ ละ 140 บาท

170 - หนังยางรัดของ ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม จ านวน 2 ถุง ๆ ละ 85 บาท 
1,785 - แอลกอฮอล์ 70 % ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร/ขวด  จ านวน 21 ขวด ๆ ละ 85 บาท
3,700 - ลังถึง (ซึง) อลูมิเนียม จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40 

 เซนติเมตร จ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,850 บาท

575 - น้ าสะอาด  บรรจุขวด ละ 20 ลิตร/ ขวด จ านวน 5 ขวด ๆ ละ 115 บาท  
1,920 - ทัพพีตักข้าว จ านวน 8 อันๆ ละ 240 บาท
1,200 - เข็มหมุด ทนความร้อน  ขนาดบรรจุ  10 กรัม/กล่อง จ านวน 8 กล่องๆ ละ 150 บาท
1,500 - กระบอกฉีดน้ าเอกประสงค์ จ านวน 20 อันๆ ละ 150 บาท 
5,250 - หัวเช้ือบิววาเรีย ขนาดบรรจุ 30 กรัม/ซอง/ขวด จ านวน 21 ซอง/ขวด ๆ ละ 250
9,000 - ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ทู (PGPR-2) ส าหรับข้าว ขนาดบรรจุ 500 กรัม จ านวน  100 ซอง ๆ

 ละ  90  บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 จัดท าแปลงสาธิต 99,410
๑. งบด าเนินงาน 99,410
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 99,410
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 36,400
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 5,000

5,000 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน   
 หรือการติดตามให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีฯ จังหวัดและอ าเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 31,400
7,400 ค่าจ้างเหมาป้ายแปลงเรียนรู้   จ านวน 2 ป้าย ๆ  ละ 3,700  บาท

24,000 ค่าจ้างเหมาชุดนิทรรศการ จ านวน 10 ช้ิน ๆ ละ 1,200 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 63,010
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 63,010

5,130 - แม่ปุ๋ย สูตร 46 - 0 - 0 จ านวน 6 กระสอบ ๆ ละ  855 บาท

5,940 - แม่ปุ๋ย สูตร 0 - 0 - 60 จ านวน 6 กระสอบ ๆ ละ  990 บาท

7,500 - แม่ปุ๋ย สูตร 18 - 46 - 0 จ านวน 6 กระสอบ ๆ ละ 1,250 บาท

440 - ผ้าใบพลาสติกสีฟ้า ขนาด  3 x 3 เมตร จ านวน 2 ผืนๆ ละ 220 
10,000 - กระดาษ/ถุงห่อผลไม้ จ านวน 1,000 ถุงๆ ละ 10 บาท

9,000 - ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ทู (PGPR-2) ส าหรับข้าว ขนาดบรรจุ 500 กรัม จ านวน  100 ซอง ๆ
 ละ  90  บาท

25,000 - แหนแดง จ านวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 250 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 50,100

๑. งบด าเนินงาน 50,100
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 50,100
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 7,200
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200

7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 1 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 22,200
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 10,000

10,000 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน   
 หรือการติดตามให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีฯ จังหวัดและอ าเภอ หรือค่าเดินทางวิทยากร



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,200
1,000 ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงาน จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
1,200 ค่าจ้างเหมาจัดท าไวนิล  จ านวน 2 ผืน ๆ  ละ 600  บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 10,000
5,200 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 จุด ๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 20 คนๆ ละ  130 บาท 
2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 จุด ๆ ละ 1 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 20 คนๆ ละ  35 บาท 
2,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 40 ชุด

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 20,700
  (๑)  วัสดุส านักงาน 700  

700 กระดาษ A4 จ านวน 5 รีม ๆ ละ 140 บาท

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000
10,000 วัสดุงานบ้านงานครัวในการฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 จุด ๆ ละ 5,000 บาท

  (๑๓) วัสดุอาหาร 10,000
10,000 ค่าวัสดุอาหาร ในการฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 จุด ๆ ละ 5,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 4 สนับสนุนการด าเนินโครงการ 139,200

๑. งบด าเนินงาน 139,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 139,200
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 13,200
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200

7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 วัน ๆ  ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 125,300
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,000

20,000 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือค่าเดินทางวิทยากร

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,700
3,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
1,500 ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 
1,200 ค่าจ้างเหมาจัดท าไวนิล  จ านวน 2 ผืน ๆ  ละ 600  บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 99,600
18,000 ค่าอาหารกลางวัน (โรงแรม) จ านวน 2 ม้ือ ๆ ละ 30 คนๆ ละ  300 บาท 

3,900 ค่าอาหารกลางวัน (ศึกษาดูงาน)  จ านวน  1 ม้ือๆ  ละ 30 คนๆ ละ  130 บาท 
6,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (โรงแรม) จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 คน ๆ ละ  50 บาท 
2,100 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ศึกษาดูงาน) จ านวน 1 วัน ๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 30 คน ๆ ละ  35 บาท 
7,800 ค่าอาหารเช้า จ านวน 2 ม้ือ ๆ 26 คนๆ ละ 150 บาท
7,800 ค่าอาหารเย็น จ านวน 2 ม้ือ ๆ 26 คนๆ ละ 150 บาท

39,000 ค่าเช่าท่ีพัก จ านวน 2 คืน ๆ ละ 13 ห้อง ๆ 1,500 บาท
3,000 ค่าของสมนาคุณในการดูงานจ านวน 2 ชุดๆ ละ 1,500  บาท (กิจกรรมศึกษาดูงาน)
7,500 ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและน้ ามัน จ านวน 3 คันๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท

4,500 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 700
  (๑)  วัสดุส านักงาน 700 กระดาษ A4 จ านวน 5 รีม ๆ ละ 140 บาท



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใต้
โครงการเกษตรร้อยใจรักษ์

117,000      

งบด าเนินงาน 117,000      
- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ) 7,200          

  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200           ค่าวิทยากรวันละ ๖ ชม.x๖๐๐บ.x๒ วัน

- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ) 39,160        

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 11,160         
2,880           ค่าเบ้ียเล้ียงจนท.๔คนx๓ วัน x๒๔๐บ.(เตรียมการและฝึกอบรม)=๒,๘๘๐ บ.

2,880           ค่าเบ้ียเล้ียงจนท.๔คนx๓ วัน x๒๔๐บ.(ประสานงาน ๓ คร้ังๆละ ๑ วัน)=๒,๘๘๐ บ.

5,400           ค่าเช่าท่ีพักจนท. (๔ คน) ๒คืนx๙๐๐ บ.x ๓ ห้อง =๕,๔๐๐ บ.

  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 28,000         
8,000           ค่าอาหารกลางวัน ๑0๐ บาทx ๒ ม้ือX4๐คน

4,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๕บาทx๔ ม้ือX4๐ คน
12,000         ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าอบรม (ไป-กลับ) ๓๐๐บ.X๔๐ คน (เหมาจ่ายตามระยะทาง)

4,000           จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ๑๐๐ บ.x 4๐ เล่ม

- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ) 70,640        

(1) วัสดุสนามและการฝึก 60,000         วัสดุต้นแบบและวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ 

ข้าวสารเจ้า 80 กก.ข้าวฟ่าง 30 กก.

ขวดแก้วชนิดกลม 60 ขวด 

ด ส าลีชนิดม้วน 5 ม้วน

อลูมิเนียมฟลอยด์ม้วนยาว 5 กล่อง 

ยางรัดขนาด 0.5 กก./ถุง 1 กก.

แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขนาด65x122 ซม. 1 แผ่น 

เข็มหมุดมีหัว 5 แผง ถุงพลาสติกทนร้อน 8x12 น้ิว 32 ห่อ

ถุงดักแมลง6x11 น้ิว 30 กก. กาวงเหนียวดักแมลง 500 ml 10ขวด

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

แปรงทาสี ขนาด 2 น้ิว 30 อัน สะเดาผง 40 กก.เอทิลแอลกอฮอล์ 70% (450มล.) 35 ขวด

 น้ าส้มสายชู 750 มล.40 ขวด ถังพลาสติก 60 ลิตร 1 ถัง

ถุงพลาสติกหูห้ิว 12x30 น้ิว 10ห่อ ฯลฯ

(2) วัสดุส านักงาน 4,000           วัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน ส าหรับโครงการ

แฟ้มใส่เอกสารพลาสติก แบบเจาะรู ขนาด A4 (30 อัน)

กระดาษA4 80แกรม (10 รีม) กระดาษสต๊ิกเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 ( 10ห่อ)

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 640              ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๒๕๐x๑๕๐ซม. ๑ผืน X ๖4๐ บ.

(4)วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000           ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ ๔ คร้ังx๑,5๐๐ บ. =๖,๐๐๐ บ. (ประสานงาน/ฝึกอบรม)



(หน่วย : บาท)

งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) ปี 2565 ปี 2566

(ถ้ามี)

กิจกรรมหลักท่ี 3 : ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่ 194,200 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

งบด าเนินงาน

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุรายการ) 56,200           

     1.2.1 ค่าท่ีพักและค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าท่ี 10,800           

     6,000               - ค่าเช่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 4 คน x 5 วัน x 300 บาท

4,800               - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 4 คน x 5 วัน x 240 บาท/คน

     1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,400           

7,200               - ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 60 ราย รายละ 120 บาท
4,200               - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60 ราย รายละ 70 บาท (เช้า - บ่าย)

      1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000             

4,000               - จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี

      1.2.4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000            - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุรายการ) 138,000         

      1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 30,000           

20,000              - ค่ากระดาษและหมึกปร้ิน
10,000              - ป้ายโครงการและป้ายไวนิลให้ความรู้

     1.3.2 ค่าวัสดุการเกษตร 108,000           -  พันธ์ุสัตว์น้ าและอาหาร

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพ่ือขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1,640,000            

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมการศึกษาและส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อม 270,000               
๑. งบด าเนินงาน 270,000               
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 270,000               
 1.1.2 ค่าใช้สอย 270,000               
        (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 270,000                 ค่าจ้างเหมาด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสินค้าของชุมชนเป้าหมาย และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการค้า

50,000                    - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าติดต่อส่ือสาร) เป็นเงิน 50,000 บาท
20,000                    - ค่าจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Catalogue) พร้อมกับเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นเงิน 20,000 บาท

200,000                  - ค่าจัดท าหนังสือแสดงภาพผลิตภัณฑ์และสถานท่ีจ าหน่าย "กาดหลวงร้อยใจรักษ์" จ านวน 200 เล่ม (200 เล่ม x 1,000 บาท)
กิจกรรมย่อยท่ี 2  กิจกรรมการขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1,370,000            
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 กิจกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน Lanna Expo 2023 750,000               
๑. งบด าเนินงาน 750,000               
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 750,000               
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 750,000               
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 750,000               ค่าจ้างเหมาจัดคูหาจ าแหน่ายและแสดงสินค้า (Pavillion) ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม. ภายในงาน Lanna Expo 2022

 - ค่าก่อสร้างคูหาและตกแต่งพ้ืนท่ีให้สวยงามสอดคล้องกับภาพลักษณ์สินค้า เป็นเงิน 300,000 บาท

 - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ีประจ าคูหา (2 คน x 10 คืน x 750 บาท) เป็นเงิน 15,000 บาท
 - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีประจ าคูหา (2 คน x 10 วัน x 240 บาท) เป็นเงิน 4,800 บาท
 - ค่าเดินทางเจ้าหน้าท่ีประจ าคูหา (2 คน x 2 เท่ียว x 500 บาท) เป็นเงิน 2,000 บาท
 - ค่าบริหารจัดการ ค่าประสานงานและจัดท าเอกสาร เป็นเงิน 20,000 บาท
 - ค่าจัดท าและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
   (1) ผลิตรายการส้ันความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 30 วินาที จ านวน 5 ตอน ตอนละ 30,000 บาท (ใช้ Influencer)
   (2) เผยแพร่รายการส้ันทางส่ือสังคมออนไลน์ของช่องน าเท่ียวพร้อมบทความแนะน า ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
   (3) เผยแพร่เป็นรายการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line Today) หรือเว็บไซต์ส านักข่าว ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าเพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค 620,000               
๑. งบด าเนินงาน 620,000               
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 620,000               
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 620,000               
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 620,000               ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า ในศูนย์การค้า (Modern Trade) ห้างสรรพสินค้าในหรือต่างจังหวัด อย่างน้อย 2 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 6

 ตร.ม. ระยะเวลาด าเนินการไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 - ค่าตกแต่งพ้ืนท่ีให้สวยงามสอดคล้องกับภาพลักษณ์สินค้า แห่งละ 100,000 บาท จ านวน 2 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บาท
 - ค่าเช่าพ้ืนท่ี/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

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

 - ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีดูแลร้านค้า 2 แห่ง เดือนละ 12,000 บาท/เดือน  3 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
 - ค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/ร้านค้า/กาดหลวงร้อยใจรักษ์ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เป็นเงิน 100,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน (จัดท าเอกสารสรุปผล วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและยอดจ าหน่าย) เป็นเงิน 8,000 บาท



ล ำดับควำมส ำคัญ 23 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบ

ยั่งยืนเพื่อควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำรและยกระดับคุณภำพชีวิตคน
เชียงใหม่      

2. งบประมำณ 927,500 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า  (จ านวน 7 แห่ง) 
 74,200 บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 3 หลักสูตร 
260,870 บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าจุดสาธิต การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์
ปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต ) 
511,830 บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า 
53,800 บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การติดตามผลโครงการ 
26,800 บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  23 

ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร
และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 1การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้า 
          วงเงิน 74,200 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ้านวน 3 หลักสูตร   วงเงิน 260,870 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดท้าจุดสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น ้าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) 
          วงเงิน 511,830 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้า     วงเงิน 53,800 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 5 การติดตามผลโครงการ       วงเงิน 26,800 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า 
หน่วยด าเนินการ ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
โทรศัพท์ 063-1968864  

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยุทธศาสตร์ที่  3                  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 -2564  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร 
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาพื นที่ของประเทศ ตามกรอบวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
มุ่งเน้นให้ความส้าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สามารถก้าวไปสู่ฐานการผลิตการเกษตร การฟ้ืนฟูต้นน ้า การพัฒนาแหล่งน ้า 
เกษตรกรปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ การรักษา และ  
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้า และทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างมีระบบ ภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย 
การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ในพื นที่ตั งของแหล่งน ้า เพ่ือสร้างงานและพัฒนา
อาชีพการเพาะพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรในพื นที่ และการอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปอาหารจากสัตว์น ้า เพื่อพัฒนา
สินค้าประมงให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น สู่ตลาดสินค้าชุมชนต่อไป 

 
 



๒ 

 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ เพ่ือพัฒนาสินค้าประมงให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น และจ้านวนสัตว์น ้าลดลง 
ความเร่งด่วน :  

1. เพิ่มปริมาณสัตว์น ้าโดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการอย่างยั่งยืน  
2. สามารถพัฒนาในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 

 3. เพิ่มมูลค่าสินค้าประมงให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น สู่ตลาดสินค้าชุมชนต่อไป 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้า 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งน ้า และการใช้ประโยชน์ใน

ทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อให้ประชาชนในพื นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชก้าหนดการ

ประมงฯมีการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้า 
๔.เพ่ือให้ชุมชนได้รับความรู้ในการแปรรูปสัตว์น ้าเพื่อเพ่ิมมูลค่าสัตว์น ้า 
๕.เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าในชุมชนและผู้ที่สนใจ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด้าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

อ้าเภอแม่แตง อ้าเภอดอยสะเก็ด อ้าเภอแม่อาย อ้าเภอแม่วาง อ้าเภอฮอด อ้าเภอฝาง อ้าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรอบๆพื นที่แหล่งน ้าสาธารณะโดยด้าเนินกิจกรรม จ้านวน 11 แห่ง  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  

1. แหล่งน ้าในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น ้าเพ่ิมขึ นโดยการมีส่วนร่วมชุมชนอย่างยั่งยืน   
2. ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการจับสัตว์น ้าเพิ่มขึ น 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน ้า เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่คนใน

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  
1. แหล่งน ้า ๗ แห่ง มีผลผลิตสัตว์น ้าเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2. เกษตรกรร้อยละ 70 มีความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งน ้า 
3. เกษตรกรร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการควบคุมการประมงตามพระราชก้าหนดการประมง 



๓ 

 

4. มีการจัดตั งเครือข่ายชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรสัตว์น ้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าจ้านวน 7 แห่ง 

5. เกษตรกรร้อยละ 70 มีความรู้ความสามารถในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น ้า 
(๔.๒) ผลผลิต 

เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น ้า การบริหารจัดการแหล่งน ้า การแปรรูป
สัตว์น ้าพนัธุ์ปลาจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
      (4.3) ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนในชุมชนพื นที่เป้าหมายใน 7 อ้าเภอ 7 แหล่งน ้า มีความรู้เรื่องกฎหมายตามพระราชก้าหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. กลุ่มเกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์สัตว์น ้าโดยการเพาะพันธุ์สัตว์น ้าเคลื่อนที่ในพื นที่ได้อย่างน้อย จ้านวน 1 รุ่น 
3. แหล่งน ้าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น ้าเพ่ิมขึ นโดยการมีส่วนร่วมชุมชนอย่างยั่งยืนจ้านวน 7 แห่ง 
4. เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการเครือข่ายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรสัตว์น ้า จ้านวน 7 แห่ง 
5. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน ้าด้วยการใช้จุลินทรีย์บอล 
6. กลุ่มเกษตรกรสามารถแปรรูปอาหารจากสัตว์น ้า อย่างน้อย 2 เมนู เช่น การท้าปลาส้ม การท้าปลา

แดดเดียว เป็นต้น 
     (4.4) ผลกระทบ 

เชิงบวก : เกษตรกรในพื นที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งน ้าในพื นที่ มีความรู้ในการอนุบาลสัตว์น ้า 
และการท้าอาหารธรรมชาติ เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน เพ่ิมมูลค่าสัตว์น ้า 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

1. การประชาสัมพันธ์ พระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ.2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ
การสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น ้า (จ้านวน 7 แห่ง) 

✓    

2. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
จ้านวน 3 หลักสูตร 

✓ ✓   

3. การจัดท้าจุดสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น ้า
โดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ 

 ✓ ✓  

4. การจัดท้าอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้า  ✓ ✓  
5. การติดตามโครงการ    ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด้าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 927,500 บาท 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด้าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ   มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3.เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
จัดท้าเครือข่ายกลุ่มประมง แต่งตั งคณะกรรมการในชุมชน เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน ้า และกลุ่มผู้แปรรูป 

สัตว์น ้า ภายใต้การก้ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ประมง คัดเลือกเกษตรกรในพื นที่เข้ามาเป็นประมงอาสา ในการ
ด้าเนินงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประมง 
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 

 



(หน่วย : บาท)
งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี 2566
(ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบย่ังยืนเพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหาร
และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่

927,500       

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ า (จ านวน 7 แห่ง)

74,200 หน่วยงานด าเนินการ : ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

งบด าเนินงาน 74,200
1.2 ค่าใช้สอย 64,200         
      1.1.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 24,000           - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คน x 10 วัน x 240 บาท/คน
     1.2.1 ค่าท่ีพักและค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าท่ี 27,000          
     9,000             - ค่าเช่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 3 คน x 10 วัน x 300 บาท

18,000           - ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าท่ี
      1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 13,200          

9,000             - ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง จ านวน 5,000 แผ่นๆละ 1.80 บาท
4,200             - ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 7 แห่งๆละ 1 ป้ายๆละ 600 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 10,000         
      1.2.3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000           - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
กิจกรรมหลักท่ี 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 3 หลักสูตร 260,870       1. หลักสูตรการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าโดยใช้อุปกรณ์เพาะพันธ์ุปลาแบบเคล่ือนท่ี

2. หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า                                
3. หลักสูตรการท าจุลินทรีย์บอล

งบด าเนินงาน 260,870       
1.1 ค่าตอบแทน 50,400         
     1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 50,400         

25,200           - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท อบรม 7 คร้ัง (หลักสูตรเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า)
25,200           - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท อบรม 7 คร้ัง (หลักสูตรแปรรูปอาหารสัตว์น้ า)

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี 2566

(ถ้ามี)

งบประมาณ

1.2 ค่าใช้สอย 179,000       
     1.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 56,000         

24,000           - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คน x 10 วัน x 240 บาท
18,000           - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 10 คน x 6 วัน x 300 บาท
14,000           - ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าท่ี

     1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 114,600       
31,500           - ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 7 แห่งๆละ 30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 150 บาท
14,700           - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 7 แห่งๆละ 30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท
68,400 ค่าวัสดุฝึกอบรม
1,260               - ปากกาลูกล่ืนส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 210 ด้ามๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท
3,180               - แฟ้มซองพลาสติก 212 อันๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 3,180 บาท
4,220               - สมุดปกอ่อนส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 211 เล่มๆละ 20 บาท เป็นเงิน 4,220 บาท
1,500    - กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 ชนิด 80 แกรม จ านวน 10 รีมๆละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
5,600  -ปลาตะเพียน จ านวน 70 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท (แห่งละ 10 กิโลกรัม) 
4,900  -ปลาดุก จ านวน 70 กิโลกรัม ๆละ 70 บาท (แห่งละ 10 กิโลกรัม)

350  -เกลือแกง จ านวน 35 กิโลกรัม ๆละ 10 บาท (แห่งละ 5 กิโลกรัม)
2,100  -ถุงพลาสติกชนิดแข็ง จ านวน 7 กิโลกรัม ๆละ  300 บาท (แห่งละ 1 กิโลกรัม)
2,800  -ชุดอุปกรณ์บรรจุ จ านวน 1 ชุด ๆละ 2,800 บาท
3,500  -กระเทียม จ านวน 35 กิโลกรัม ๆละ 100 บาท ( แห่งละ 5 กิโลกรัม)
3,000  -ชุดอุปกรณ์บดเน้ือปลา จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

780  -หมวกคลุมผม 12 ใบๆละ 65 บาท
1,800  -ผ้ากันเป้ือน 12 ผืนๆละ 150 บาท

180  -ถุงมือ 1 กล่อง ๆ ละ 180 บาท
7,000  -กะละมังสแตนเลส  14 ใบ ๆละ 500 บาท

14,000  -จุลินทรีย์ (EM) แกลลอนละ 5 ลิตร จ านวน 14 แกลลอนๆละ 1,000 บาท (แห่งละ 2 แกลลอน)
4,000  -กากน้ าตาล แกลลอนละ 20 ลิตร จ านวน 4 แกลลอน ๆ ละ 1,000 บาท (แห่งละ 10 ลิตร)
3,500  - ร าละเอียด จ านวน 175 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท (แห่งละ 25 กิโลกรัม)
2,625  - ร าหยาบ จ านวน 175 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (แห่งละ 25 กิโลกรัม)
2,100  - ทราย จ านวน 21 กระสอบๆ 100 บาท (แห่งละ 3 กระสอบ)



งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี 2566

(ถ้ามี)

งบประมาณ

     1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,400            
4,200             - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
4,200             - ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและท าป้ายฝึกอบรมโครงการฯ จ านวน 7 ป้ายๆละ 600 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 31,470         
    1.3.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,700           - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
    1.3.2 ค่าวัสดุส านักงาน 16,770           

715                  - น้ ายาลบค าผิดชนิดปากกา ขนาดจุ 4.2 มล. ด้ามละ 65 บาท จ านวน 11 ด้าม เป็นเงิน 715 บาท
180                  - ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10-1M (แพค 24 กล่อง) แพคละ 180 บาท จ านวน 1 แพค เป็นเงิน 180 บาท
360                  - ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 (แพค 10 กล่อง) แพคละ 120 บาท จ านวน 3 แพค เป็นเงิน 360 บาท

2,100               - กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 ชนิด 80 แกรม 150 บาท 14 รีม เป็นเงิน 2,100 บาท
4,715             - หมึกปร้ิน PANTUM C-310HEV TONER Cartridge 1 ตลับ ตลับละ 4,715 บาท เป็นเงิน 4,715  บาท
8,700             -  หมึกปร้ิน Brother HL-4150 CDN จ านวน 1 ชุด (สีด า น้ าเงินแดง และเหลือง) เป็นเงิน 8,700 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 3 การจัดท าจุดสาธิต การเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธ์ุปลาแบบเคล่ือนท่ี 
(โมบายยูนิต )

511,830       

งบด าเนินงาน 511,830       
1.2 ค่าใช้สอย 344,100       
     1.1.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 74,600          

33,600           - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คน x 14 วัน x 240 บาท
21,000  - ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 10 คน x  7 วัน x 300 บาท

20,000           - ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าท่ี
     1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 269,500

259,000  -ค่าจ้างท าชุดอุปกรณ์เพาะฟักเคล่ือนท่ี จ านวน 7 ชุดๆละ 37,000 บาท
10,500  -ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและท าป้ายจุดสาธิตพร้อมโครงไม้ จ านวน 7 ป้ายๆละ 1,500 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 167,730       
    1.3.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,700          - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
    1.3.2 ค่าวัสดุการเกษตร 82,530         
 35,000           - พ่อแม่พันธ์ุปลาตะเพียน จ านวน 175 กก.ๆละ 200 บาท (แห่งละ 25 กก.)

14,000  - ร าละเอียด จ านวน 700 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท
21,000  - ปลาป่น จ านวน 350 กิโลกรัมๆ ละ 60 บาท

980  - ไข่ไก่ จ านวน 7 แผงๆ ละ 140 บาท
11,550  - อาหารเม็ดส าเร็จจรูป จ านวน 21 กระสอบๆละ 550 บาท 



งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี 2566

(ถ้ามี)

งบประมาณ

    1.3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 66,500
45,500  - ชุดฮอร์โมนสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ฉีด จ านวน 7 ชุดๆละ 6,500 บาท (ฮอร์โมนสังเคราะห์,โมทีเล่ียม-เอ็ม,ครก

บดยาพร้อมสาก,ไซริงค์ ขนาด 3,5,10 ซีซี, เข็มฉีดยา เบอร์ 22,23,24 และน้ ากล่ัน)

 21,000           - ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ตรวจสอบ PH, Ammonium,Nitrite, Alkalinity, Oxyen) จ านวน 7 ชุดๆละ       
3,000 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 4 การสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า 53,800         
งบด าเนินงาน 53,800         
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุรายการ) 12,000         
     1.1.1  ค่าเบ้ียเล้ียง 12,000  - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คน x 5 วัน x 240 บาท
1.3 ค่าวัสดุ (ระบุรายการ) 41,800 ค่าวัสดุในการสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า
     1.3.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,050  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
     1.3.2 ค่าวัสดุการเกษตร 29,750          

14,000           - มูลสัตว์แห้ง จ านวน 350 กระสอบๆ ละ 40 บาท (แห่งละ 50 กระสอบ)
1,750             - ปูนขาว จ านวน 350 กิโลกรัมๆละ 5 บาท (แห่งละ 50 กิโลกรัม)
8,400             - ฟางข้าว จ านวน 210 ก้อนๆละ 40 บาท  (แห่งละ 30 ก้อน)
5,600  - ไม้ไผ่จ านวน 140 ล าๆละ 40 บาท (แห่งละ 20 ล า)

กิจกรรมหลักท่ี 5 การติดตามผลโครงการ 26,800  
งบด าเนินงาน 26,800         
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุรายการ) 26,800         
     1.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง 16,800  - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คนๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 240 บาท 
     1.2.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000  - ค่าน้ ามันเช้ีอเพลิง 



ล ำดับควำมส ำคัญ 24 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรแปรรูปสมุนไพรเมืองหนำวที่มี

ศักยภำพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 1,151,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การสร้างเครือข่ายสมุนไพร 
350,000 บาท 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพี่อเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ 
801,000 บาท 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  24 

ชื่อโครงการ การส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวทีมี่ศักยภาพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร      วงเงิน 350,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพี่อเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้  วงเงิน 801,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า  
หน่วยด าเนินการ : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

   ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก). แม่แจ่ม 
   โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง  จ. เชียงใหม่      

ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวจงรัก อิ่มใจ  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
2. นายสุพัฒธณกิจ    โพธิ์สว่าง ต าแหน่ง : นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114133 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :          

ในปัจจุบันการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตให้เป็นที่ยอบรับและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งมีหลายขั้นตอน อาทิ การคัดเกรด
วัตถุดิบการแปรรูปเบื้องต้น ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และการเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรมการแปรรูป การพัฒนา
บุคลากรและเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูปดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตร ตรงตามนโยบายหลักของรัฐบาล ข้อที่ 5.3 
พัฒนาภาคการเกษตร, ข้อ 5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิม
และโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตร
แปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ใน และได้รับการสนับสนุนด้านการแปรรูป

วัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน การท าผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าส าหรับจ าหน่าย ก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโควิด 19ท าให้ต้องเร่งพัฒนาและฟ้ืนฟูภาคการผลิตที่มาจากฐานรากของชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาและใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมและ
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 

 
 



๒ 

 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรให้กับกลุ่มเกษตรกร 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม 
4. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่      
3. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก). แม่แจ่ม  

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 

1. เกษตรกรภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่      
2. เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แม่แจ่ม 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเมืองหนาว 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  
1. เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมการ

พัฒนาการผลิต 
2. ได้รับองค์ความรู้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 
3. เกษตรกรได้แปรรูปวัตถุดิบท าเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ 
4. เกษตรกรได้ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากพืชสมุนไพรที่ปลูกเอง ส าหรับใช้ในครัวเรือน และจ าหน่ายสร้าง

รายได้ 
5. เกษตรกรได้การจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรอย่างมีคุณค่าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและมีอาชีพ 
ที่ยั่งยืน 

(๔.๒) ผลผลิต     
1. ผลผลิตสมุนไพรในพ้ืนที่มีศักยภาพ มีคุณภาพเพียงพอในการน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริม

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  

การท าผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าส าหรับจ าหน่าย ก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน  
5. เจ้าหน้าที่ ได้องค์ความรู้ในด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน และการท าผลิตภัณฑ์  

เพ่ือถ่ายทอดแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ส าหรับใช้ในครัวเรือนและจ าหน่าย 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ก่อให้เกิดอาชีพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 
เชิงลบ : - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน        

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

1. การสร้างเครือข่ายสมุนไพร     
2. การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ีอเพ่ิมมูลค่า
และสร้างรายได ้   

  

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ  จ านวน 1,151,000 บาท 

(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - ไม่มี-  
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว  
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  



๔ 

 

 ไม่มี 
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
มีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ส าหรับส่งเสริมและ

แจกจ่ายเกษตรกรที่สนใจ น าไปพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและชุมชน ในพ้ืนที่โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก) แม่แจ่ม 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 อาจมีข้อจ ากัดและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ต้องมีการวางแผน
และปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 

 



  

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนท่ีสูง 
จังหวัดเชียงใหม่

1,151,000        

กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร 350,000           
๑. งบด าเนินงาน 350,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 350,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 9,600                
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 9,600                ค่าตอบแทนวิทยากร (ข้าราชการ) 600 บ.x 4 ชม. x 1 คน 4 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 229,740            
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 89,040              

23,040              ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บ.x 2 วัน x 4 คน) 12 คร้ัง
24,000              ค่าเช่าท่ีพัก 1 คืน x 2 ห้อง x 12 คร้ัง x 1,000 บ.
42,000              ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 3,500 บาท 12 คร้ัง

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 105,000            
25,000              ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดท าแปลงต้นแบบขนาด 1 ไร่ แปลงละ 25,000 บาท
40,000              ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดูแลรักษาแปลงต้นแบบ ก าจัดวัชพืชในแปลงเดือนละ 4,000 บาท  ระยะเวลา 10 เดือน 

(4,000*1*10=40,000 บาท)

40,000              ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเพาะขยายพันธ์ุต้นกล้า (ผสมวัสดุ กรอกถุง เพาะกล้าฯ พร้อมดูแล และบ ารุง รักษาต้นกล้า) 
จ านวน 1 คน คนละ 4,000 บาท/เดือน 10 เดือน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 35,700              
15,750              ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 35 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 150 บาท 3 คร้ัง
14,700              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 35 คนๆละ 2 วันๆละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  3 คร้ัง

5,250                ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 35 ชุดๆ ละ 50 บาท อบรม 3 คร้ัง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 110,660            
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000              กระดาษขนาด A4/สติกเกอร์ ขนาด A4/กระดาษอาร์ตมันส่ีสี ขนาด A4/ปากกาเคมี
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,000                 โปสเตอร์ ขนาด 80*120 มีเอ๊กซ์สแตนด์ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



  

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,660                ตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ เมาส์  คีร์บอร์ด
  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว 32,000              ค่าวัสดุและส่วนประกอบในการจัดท าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จ านวน 4 ชนิด ชนิดละ 8,000 บาท
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 55,000              ค่าปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแปลงต้นแบบ

ค่าวัสดุเพาะขยายพันธ์ุ ได้แก่ แกลบดิบ แกลบด า ดินด า แกลบเผา ทรายหยาบ
ค่าสารชีวภัณฑ์ในการป่องกันก าจัดโรคและแมลงในการอนุบาลต้นกล้า อาทิ สารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง และสารชีวภัณฑ์ป้องกันเช้ือรา

กิจกรรมหลักท่ี 2 การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ 801,000           
๑. งบด าเนินงาน 801,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 801,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 9,600               
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 9,600                ค่าตอบแทนวิทยากร (ข้าราชการ) 600 บ.x 4 ชม. x 1 คน 4 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 412,240           
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 89,040              ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บ.x 2 วัน x 4 คน) 12 คร้ัง รวมเป็นเงิน 23,040 บาท

ค่าเช่าท่ีพัก 1 คืน x 2 ห้อง x 12 คร้ัง x 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 3,500 บาท 12 คร้ัง รวมเป็นเงิน 42,000 บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 287,500            
180,000             ค่าจ้างในการเตรียมผลิตภัณฑ์และจัดเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 คน  (18,000 บาท/เดือน)   จ านวน 10 เดือน

40,000              ค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 10,000 บาท  จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์
30,000               ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารหรือส่ือ เพ่ือแนะน าผลิตภัณฑ์ 25 บาท/ชุด (4 ชนิด) จ านวน 300 ชุด
37,500              ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 5 รูปแบบ รูปแบบละ 15 บาท จ านวน 500 ชุด

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 35,700              
15,750              ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 35 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 150 บาท 3 คร้ัง
14,700               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 35 คนๆละ 2 วันๆละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 3 คร้ัง

5,250                 ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 35 ชุดๆ ละ 50 บาท อบรม 3 คร้ัง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 379,160           
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000              กระดาษขนาด A4/สติกเกอร์ ขนาด A4/กระดาษอาร์ตมันส่ีสี ขนาด A4/ปากกาเคมี
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 48,000               โปสเตอร์ ขนาด 80*120 มีเอ๊กซ์สแตนด์ /จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000              ตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ เมาส์  คีร์บอร์ด
  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000            ค่าวัสดุและส่วนประกอบในการจัดท าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จ านวน 4 ชนิด ชนิดละ 25,000 บาท

ค่าปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแปลงต้นแบบ
ค่าวัสดุเพาะขยายพันธ์ุ ได้แก่ แกลบดิบ แกลบด า ดินด า แกลบเผา ทรายหยาบ
ค่าสารชีวภัณฑ์ในการป่องกันก าจัดโรคและแมลงในการอนุบาล อาทิ สารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง และสารชีวภัณฑ์ป้องกันเช้ือรา

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 206,160            

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 30 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรโดยใช้

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตำมแนวทำง BCG จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 3,835,900 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง 
BCG จังหวัดเชียงใหม่ 
1,318,200 บาท 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
2,517,700 บาท 
ศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  30 

ชื่อโครงการ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะตามแนวทาง 
BCG จังหวัดเชียงใหม่   

กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่  
          วงเงิน 1,318,200 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ        วงเงิน 2,517,700 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า  
หน่วยด าเนินการ 1. ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
   2. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวประนอม ใจอ้าย   

ต าแหน่ง : นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิต
พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  

สถานที่ติดต่อ : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  เลขท่ี 225 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100   

หมายเลขโทรศัพท์ : 05311 4121-25, 081-992-7450   
2. นางพิชชาทร เรืองเดช  ต าแหน่ง : นักวิชาการเกษตรช านาญการ   

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เลขท่ี 156 หมู่ 3 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50120  

  หมายเลขโทรศัพท์ 053-311334-5 088-4066893  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :          

ภาคเหนือตอนบนมีระบบการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่หลากหลายตามสภาพพ้ืนที่ ไม้ผลไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ  
ที่ส าคัญ ได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง กาแฟ โดยมีระบบการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว และระบบผสมผสานตั้งแต่พ้ืนที่ลุ่ม
จนถึงพ้ืนที่สูง ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมินิเวศ ด้านภูมิสังคม สภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และวิถีการด าเนินชีวิตในชุมชน โดยเฉพาะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ าท่วม ศัตรูพืชระบาด และจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนในการผลิต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมถึงระบบการตลาด ที่มีข้อจ ากัดในทางการค้าและการส่งออก
ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เกษตรกรจะต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ปุ๋ยเคมี ปัจจัย  
การผลิตอ่ืน ๆ และแรงงาน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายกับผลผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ เช่น การใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมีที่เกินความจ าเป็น 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการตกค้างของสารเคมี อีกทั้งยังส่งผลต่อตัวเกษตรกรและผู้ บริโภค  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การน ารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG Model  



๒ 

 

ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ  
(Bio economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน เปลี่ยนความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า ชุมชนเข้มแข็ง 
มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปปรับใช้โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
นั้นมีความจ าเป็นที่จะท าให้เกษตรกร/ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตเกษตรที่ยั่งยืน มีความม่ันคงทางอาหาร 
ลดการท าลายสภาพแวดล้อม  

ดังนั้น การผลิตพืชตามแนวทาง BCG โดยการน าเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้ระบบการผลิตพืชที่มีภูมินิเวศที่แตกต่างกันได้แก่ ระบบการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น  
พืชท้องถิ่น สมุนไพร และพ้ืนที่ข้าวเป็นพืชหลัก โดยผ่านกระบวนการที่เกษตรกร/ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มีส่วนร่วม จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพ่ิมขึ้น มีความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562/63 มีพ้ืนที่ 460,048 ไร่  
โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวที่อยู่ในระบบการเกษตรที่ดีที่มีคุณภาพ หรือ GAP เพียง 6,640.25 ไร่ ไร่เท่านั้น โดยภาครัฐ
เร่งประชาสัมพันธ์และหาเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว GAP ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมระบบการตลาดข้าวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวนาแปลงใหญ่ ซึ่งท าให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์การปลูกข้าวอินทรีย์มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ระบบเกษตรแบบ GAP เกษตรกร
รวมกลุ่มเพ่ือผลิตเป็นการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีอ านาจต่อรองทางการตลาดและมีความเข้มแข็ง กรมการข้าวได้เข้า
มาร่วมท าการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างโรงสี และเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP ให้กับเกษตรนาแปลงใหญ่ โดยพ้ืนที่
เกษตรกรนิยมปลูกข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า เนื่องจากมีความนิยมในการบริโภคข้าวเหนียวมีมากกว่า ประกอบกับ
ในจังหวัดเชียงใหม่ ค่าแรงมีราคาสูงกว่า 300-500 บาท ต่อคนต่อวัน ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
การผลิต ต้นทุนการผลิตสูง มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรที่สนใจและใส่ใจในการท า
การเกษตรสมัยใหม่ ได้น าเอาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมาปรับใช้ในการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับการผลิตมากขึ้น  

จังหวัดเชียงใหม่มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยเน้นเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย  
ของสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งมุ่งเน้นการท าการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งส าหรับเกษตรกรที่สามารถน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดแรงงาน  
ลดการใช้สารเคมี และประหยัดเวลาในการปลูกข้าว ท าให้ลดต้นทุนและผลผลิตข้าวที่ได้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

ภาคเหนือตอนบนมีระบบการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่หลากหลายตามสภาพพ้ืนที่ ไม้ผลไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง กาแฟ โดยมีระบบการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว และระบบผสมผสานตั้งแต่พ้ืนที่ลุ่ม
จนถึงพ้ืนที่สูง ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมินิ เวศ ด้านภูมิสังคม สภาพภูมิอากาศ และ 
วิถีการด าเนินชีวิตในชุมชน โดยเฉพาะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ าท่วม ศัตรูพืชระบาด และจากสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต 
ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมถึงระบบการตลาด ที่มีข้อจ ากัดในทางการค้าและการส่งออกทั้งในและ
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ต่างประเทศมากขึ้น เกษตรกรจะต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ 
และแรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายกับผลผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบ
กับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการตกค้างของสารเคมี 
อีกท้ังยังส่งผลต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความส าคัญและผลักดันการขับเคลื่อนการด าเนินงาน “ตลาดน าการผลิต” 
และ “เกษตรปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัย พ.ศ.2560 -2564 และ
ปัจจุบันมีผู้สนใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้นมาก ส่งผลให้การบริโภคข้าวอินทรีย์และสินค้าอินทรีย์ในประเทศ
และต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกของไทยยังเป็นการส่งออกในรูปแบบข้าวสาร
เท่านั้น ซึ่งหากระยะต่อไปรัฐบาลสนับสนุนการแปรรูปเพ่ือการส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
ก็จะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และเพ่ิมการส่งออกข้าวอินทรีย์มากยิ่งขึ้นในอนาคต แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดข้าว 8 แนวทาง ประกอบด้วย 1. การจัดท าฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในระบบตลาดทุกมิติ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนผลิต จัดจ าหน่าย และสร้างความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค 2. การส่งเสริมการผลิตสินค้า
และออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษาและจัดท าข้อมูล สถานการณ์การ
ผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 3. การเพ่ิมปริมาณการจ าหน่ายในช่องทางการตลาดเดิม ได้แก่  
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดจ าหน่าย เพ่ิมสัดส่ วนการจัดจ าหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์  
4. การส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยภายในประเทศ สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย เพ่ิมทางเลือกให้กับกลุ่มผู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การสร้าง Brand Loyalty ได้แก่ 
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการแนะน าสินค้าหรือ
บริการ และการสร้าง Brand Ambassador จากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย GAP เช่น น าเสนอ
สินค้ารับประทาน ใช้สินค้า ถือสินค้า ให้ลูกค้าเห็น เป็นต้น 6. การส่งเสริมระบบตลาดเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยที่เป็นธรรม ให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตโดยตรงกับลูกค้า มีความสะดวก มีการตกลงราคาที่เป็นธรรม  
เพ่ือลดส่วนเหลื่อมของราคาสินค้าในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคได้สินค้าที่สดใหม่ มีการจัดสถานที่จ าหน่ายโดยเน้นความ
เรียบง่าย สะดวก สะอาด 7. การส่งเสริมกลยุทธ์การท าตลาด สร้างความแตกต่างหรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ และ 
8. การสร้างผู้ประกอบการเกษตร GAP และเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Organics Entrepreneur) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยปี 2560-2564 เพ่ือพัฒนาการเกษตรไปสู่การเกษตรอัจฉริยะได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ความเร่งด่วน :  
เกษตรกรมีรายได้น้อย เนื่องสภาพเศรษฐกิจตกต่ าสาเหตุเกิดจากเกษตรกรขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

การผลิตพืชอย่างมีระบบประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มที่จะ
รุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในทุกภาคส่วน  เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศษฐกิจจึงประสบปัญหาในการ
ผลิตพืช ส่งผลกระทบต่อเศรษกิจ และรายได้ของชุมชน ดั้งนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวมไปพร้อมกัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
เกษตรปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมพ้ืนที่เกษตร GAP เพ่ิมสัดส่วนการตลาดเกษตรปลอดภัยในประเทศ รวมทั้ง
ยกระดับกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ รับรองตามมาตรฐาน GAP ตามวิถีพ้ืนบ้านไปสู่การพัฒนาเกษตรให้ได้การรับรอง
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยในระดับสากล ซึ่งการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลจ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ กระทรวงเกษตรมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์แทน
การปลูกพืชแบบใช้สารเคมี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
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(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก และพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก และ  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 

2) เพ่ือพัฒนาแปลงต้นแบบและขยายผลการผลิตพืชตามแนวทาง BCG ในพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก 
และพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก 

3) เพ่ือให้มีแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูง ส่งออกต่างประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ผ่านมาตรฐาน 
การส่งออก สามารถลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

1) พ้ืนที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่แตง อ าเภอพร้าว อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอฝาง และ
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

2) 10 อ าเภอต้นแบบ ที่มีการท าการเกษตรในระบบ 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 
ตัวช้ีวัด  

1. ได้จ านวนองค์ความรู้/เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเกษตรและอาหาร จ านวน 
6 องค์ความรู้/เทคโนโลยี  

2. ผลผลิตแปลงต้นแบบการผลิตข้าวเหนียวจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 10 แปลง 
(๔.๒) ผลผลิต     

1. ได้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืช การหมุนเวียนทรัพยากร การสร้างอัตลักษณ์ การเพ่ิมมูล
ค่าที่มีมาตรฐาน ส าหรับพ้ืนที่ปลูกไม้ผล และข้าวเป็นพืชหลักตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 6 องค์ความรู้ / เทคโนโลยี 

2. ได้ต้นแบบการปรับใช้เทคโนโลยีตามแนวทาง BCG ในระบบการผลิตไม้ผล และในระบบที่มีข้าวเป็น
พืชหลัก 
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3. เกษตรกรน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในกลุ่มและเกิดแปลงเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

(๔.๓) ผลลัพธ์  
เกษตรกรที่น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชในพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก และพ้ืนที่ข้าวเป็นพืช

หลักในจังหวัดเชียงใหม่ มีผลผลิต และรายได้เพ่ิม เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในพ้ืนที่ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เกษตรกร
ปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
1. เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
2. เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวจากการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
3. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีเพ่ือการผลิตข้าวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เชิงลบ : - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่  
งบประมาณ 1,318,200 บาท  หน่วยด าเนินงาน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1  

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชไม้ผล
เป็นหลักอย่างยั่งยืน 

    

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชข้าวเป็น
หลักอย่างยั่งยืน 

    

กิจกรรมหลักที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ  

งบประมาณ 2,517,700 บาท หน่วยด าเนินงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  
กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

เป็นตัวแทนพ้ืนที่ปลูกข้าวเหนียวในระบบ GAP 
จ านวน 10 แปลง 

    

2. จัดท าแปลงเรียนรู้       
3. อบรมและดูงาน การใช้ เทคโนโลยี เกษตร

อัจฉริยะในการผลิตข้าวเหนียว  
    

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวเหนี ยว โดยใช้ เทคโนโลยี เกษตร
อัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่  

    

5. ติดตามและประเมินผลโครงการ     

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 



๖ 

 

(๗) วงเงินของโครงการ  จ านวน 3,835,900 บาท 
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 

(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - ไม่มี-  
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : - 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : - 
 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัด
เชียงใหม่

3,835,900     

กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างย่ังยืนตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่ 1,318,200     
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชไม้ผลเป็นพืชหลัก 682,400        
๑. งบด าเนินงาน 682,400        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 682,400        
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 336,600        
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 119,600          

57,600            ค่าเบ้ียเล้ียงจ านวน 4 คน x  240 บาท x 60 วัน
32,000           ค่าเช่าท่ีพักจ านวน 4 คน x 800 บาท x 20 คืน
30,000           ค่ายานพาหนะคร้ังละ 500 บาท x 60 คร้ัง

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 217,000         
30,000           ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกและปลูก ตัดแต่งก่ิง ให้น้ า ใส่ปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรค แมลง 

และพ่นปุ๋ยทางใบ  เก็บตัวอย่างผลผลิต จ านวน 6 ไร่ ไร่ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท

60,000           ค่าจ้างวางระบบน้ า จ านวน 6 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 60,000 บาท
60,000           ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (ใช้โดรน) คร้ังละ 1,000 บาท x 10  คร้ัง จ านวน 6 ไร่
60,000           ค่าจ้างเหมาจ้างเหมาติดต้ังระบบน้ าโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 ชุดๆละ 30,000 บาท

7,000             ค่าจ้างเหมาห่อผลมะม่วง จ านวน 2 ไร่ x 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 345,800        
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,500              

900                สมุดขนาด 205x320 มิลลิเมตร ราคา 90 บาท x 10 เล่ม
325                แฟ้มซองขนาด A4 ราคา 65 บาท x 5 โหล

1,875             กระดาษ A4 ราคา 125 บาท x 15 รีม
100                ดินสอ 2B ราคาแท่งละ 4 บาท x 25 แท่ง
200                ยางลบ ราคา 8 บาท x 25 ช้ิน
600                ปากกาเคมี ราคา 12 บาท x 50 ด้าม

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

700                ท่ีเย็บกระดาษ ราคา 70 บาท x 10 อัน
300                ลวดเย็บกระดาษ ราคา 15 บาท x 20 กล่อง
500                กรรไกรตัดกระดาษ ราคา 50 บาท x 10 อัน

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,000            
6,000             แผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 60x120 ซม. จ านวน 6 ป้าย

15,000           ป้ายโรลอัป ขนาด 85x200 ซม. จ านวน 6 ชุด x 2,500 บาท
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000            

10,000           หมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ตลับละ 2,500 บาท x 4 ตลับ
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 309,300          

40,000           ปุ๋ยหมัก ราคา 5,000 บาท x 8 ตัน เป็นเงิน 40,000 บาท
14,400           ปุ๋ยเคมีเกรด 18-46-0 ราคา 1,200 บาท x 12 กระสอบ
12,480           ปุ๋ยเคมีเกรด 0-0-60 ราคา 1,040 บาท x 12 กระสอบ x 5 ราย
10,200           ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ราคา 850 บาท x12กระสอบ
11,400           ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 ราคา 950 บาท x 10 กระสอบ
11,640           ปุ๋ยเคมีเกรด 13-13-21 ราคา 970 บาท x 12 กระสอบ

7,500             ปุ๋ยเคมีเกรด 0-52-34 ราคา 1,250 บาท x 6 กระสอบ
15,000           ปุ๋ยเคมีเกรด 8-24-24 ราคา 1,250 บาท x 12 กระสอบ
10,800           ปุ๋ยเคมีเกรด 15-5-20 ราคา 900 บาท X  12 กระสอบ

7,600             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคเมทาแลกซิล ราคา 380 บาท x 20 ถุง
4,800             สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงอิมิดาโคลพริด ราคา 400 บาท x 12 กล่อง
4,200             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชแมนโคเซบ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง ราคา 350 บาท x12 กิโลกรัม
4,200             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชคาร์เบนดาซิม ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 350 บาท x 12 ขวด
5,400             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชไซเปอร์เมทธิน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 450 บาท x 12 ขวด
4,200             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชเบโนมิล 50% ดับบิวพี ขนาดบรรจุ 500 กรัม/กล่อง ราคา 350 บาท x 12 

กล่อง

6,000             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชคอปเปอร์ออกซ่ีคลอไรด์ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง ราคา 500 บาท x 12 ถุง

6,000             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชโพรคลอราช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 500 บาท x 12 ขวด
5,400             สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กล่อง ราคา 450 บาท x 12

  กล่อง

4,680             สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงอะบาเมกติน ขนาดบรรจุ 1ลิตร/ขวด ราคา 390 บาท x 12  ขวด
 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

4,680             สารเคมีป้องกันก าจัดไร อามีทราซ ขนาดบรรจุ 1ลิตร/ขวด ราคา 390 บาท x 12 ขวด
3,000             สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงแลมป์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี ขนาดบรรจุ 500 ซีซี/ขวด ราคา 300 บาท x 

10 ขวด

8,000             สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงปิโตรเลียม ออยล์ ขนาดบรรจุ 1ลิตร/ขวด ราคา 200 บาท x 40  ขวด
10,800           สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง ราคา 450 บาท x 24 กระป๋อง

5,040             สารชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ราคา 210 บาท x 24 ขวด
4,500             ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ขนาด 500 กรัม/ถุง ราคา 45 บาท x 100 ถุง

21,600           สารเคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโต พาโคลบิวทราโซล 12 กก. X 1800 บาท
30,000           สารเคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ สารโพแทสเซียมคลอเรต 99% ราคา 1500 บาท x 20 กก.

11,400           สารเคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ BS ราคา 950 บาท x 12 ขวด
860                ป้ายพลาสติกแบบอ่อน ราคา 215 บาท x 4 ห่อ
300                เชือกฟาง ราคา 75 บาท x 4 ม้วน

1,200             รองเท้าบูท ราคา 200 บาท x 6 คู่
450                ถุงพลาสติกร้อน ราคา 90 บาท x 5 กิโลกรัม
450                ถุงพลาสติกเย็น ราคา 90 บาท x 5 กิโลกรัม

2,220             ผ้าพลาสติกสานฟ้าข้าว 5*4 เมตร ราคา 370 บาท x 6 ผืน
100                ถุงมือผ้า ราคา 10 บาท x 10 คู่  เป็นเงิน 100 บาท

2,800             กรรไกรตัดแต่งก่ิง จ านวน 4 อัน x  ราคา 700 บาท
4,000             ถุงฟลอยด์มีวาล์วส าหรับบรรจุกาแฟ ราคา 8 บาท/ใบ x 500

12,000           ถุงห่อมะม่วง (2 ช้ัน) จ านวน 3,000 ถุง x 4 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชข้าวเป็นหลัก 635,800        
๑. งบด าเนินงาน 635,800        
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 362,400         
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 116,400          

57,600           ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 4 คน x  240 บาท X 60 วัน
28,800           ค่าเช่าท่ีพักจ านวน 4 คน x 400 บาท x 18 คืน
30,000           ค่ายานพาหนะ คร้ังละ 500 บาท x 60 คร้ัง

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 246,000         
10,000           จ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกและปลูก 500 บาท x 20 คร้ัง
24,000           ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมปลูกและปลูก จ านวน 1,200 บาท  x 20 คร้ัง

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

24,000           ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ยระยะออกดอกและใส่ปุ๋ยก่อนเก็บเก่ียว จ านวน 1,200 บาท x 20 คร้ัง
8,000             ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช คร้ังละ 200 บาท x 40  คร้ัง

180,000         จ้างเหมาติดต้ังระบบน้ าโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 6 ชุดๆละ 30,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 273,400         
  (๑)  วัสดุส านักงาน 3,330              

900                สมุดขนาด 205x320 มิลลิเมตร ราคา 90 บาท x 10 เล่ม
520                แฟ้มซองขนาด A4 ราคา 65 บาท x 2 โหล

1,200             กระดาษ A4 ราคา 120 บาท x 10 รีม
80                  ดินสอ 2B ราคา 4 บาท x 20 แท่ง เป็นเงิน 80 บาท
40                  ยางลบ ราคา 8 บาท x 5 ช้ิน เป็นเงิน 40 บาท

120                ปากกาเคมี ราคา 12 บาท x 10 ด้าม เป็นเงิน 120บาท
80                  ปากกาลูกลืนราคา 8 บาท x 10 ด้าม

140                ท่ีเย็บกระดาษ ราคา 70 บาท x 2 อัน เป็นเงิน 140บาท
150                ลวดเย็บกระดาษ ราคา 15 บาท x 10 กล่อง เป็นเงิน 150 บาท
100                กรรไกรตัดกระดาษ ราคา 50 บาท x 2 อัน เป็นเงิน 100 บาท

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 44,500            
2,000             แผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 60x120 ซม. จ านวน 4 ป้าย x 500 บาท
2,500             ป้ายโรลอัป ขนาด 85x200 ซม. จ านวน 1 ชุด x 2,500 บาท

40,000           ฉลากติดผลิตภัณฑ์สินค้า จ านวน 800 แผ่น x 50 บาท
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000            

10,000           หมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ตลับละ 2,500 บาท x 4 ตลับ
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 215,570          

60,000           ปุ๋ยหมัก ราคา 5,000 บาท x  12 ตัน
24,000           ปุ๋ยเคมีเกรด 18-46-0 ราคา 1200 บาท x 20 กระสอบ
19,400           ปุ๋ยเคมีเกรด 0-0-60 ราคา 970 บาท x 20 กระสอบ
13,000           ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ราคา 650 บาท xx 20 กระสอบ

4,800             สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชอลาคลอร์ ราคา 240 บาท x 20 ลิตร
4,800             สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชโฟมีซาเฟน ราคา 400 บาท x 12ลิตร
8,000             สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชฟลูอะซิฟอป-พี-บิวทิล ราคา 400 บาท x 20 ลิตร
7,600             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคเมทาแลกซิล ราคา 380 บาท x 20 กิโลกรัม
7,000             สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงไตรอะโซฟอส ราคา 350 บาท x 20 ลิตร
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4,800             สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงอิมิดาโคลพริด ราคา 400 บาท x 12 กล่อง (2 กรัมx 25 ซอง)
2,800             สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชแมนโคเซบ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง ราคา 350 บาท x 8 กิโลกรัม
5,000             สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 500 บาท x 10 กิโลกรัม
5,000             สารชีวภัณฑ์ BS กิโลกรัมละ 500 บาท x 10 กิโลกรัม

15,000           สารชีวภัณฑ์เช้ือไวรัส NPV ลิตรละ 1500 บาท x 10 ลิตร
3,600             ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย ถุงละ 60 บาท x 60 ถุง
1,200             ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ถุง 500 กรัม ถุงละ 60 บาท x 20 ถุง

500                ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ถุง 500 กรัม ถุงละ 25 บาท x 20 ถุง
4,300             ป้ายพลาสติกแบบอ่อน ราคา 215 บาท x 20 ห่อ
2,000             เชือกฟาง ราคา 80 บาท x 25 ม้วน
1,150             ตะกร้าพลาสติก ราคา 50 บาท x 23 อัน
1,800             รองเท้าบูท ราคา 200 บาท x 9  คู่ เป็นเงิน  1,000 บาท
4,000             ไม้หลักลุ่มเก็บตัวอย่าง ยาว 2 เมตร มัดละ 80 บาท จ านวน 50 มัด

720                ถุงซิป ราคา 180 บาท x 4 กิโลกรัม  เป็นเงิน 720 บาท
900                ถุงพลาสติกร้อน ราคา 90 บาท x 10 กิโลกรัม เป็นเงิน 900 บาท

8,000             ถุงบรรจุสูญญากาศ ราคา 4 บาท/ใบ x 2000 กิโลกรัม
1,500             ถุงกระดาษน้ าตาลเบอร์ 20  ราคา 3 บาท x 500 ใบ เป็นเงิน 1,500 บาท
3,700             ผ้าพลาสติกสานฟ้าข้าว 5*4 เมตร ราคา 370 บาท x 10 ผืน เป็นเงิน 3,700 บาท

900                ถุงพลาสติกหูห้ิว 9x18 น้ิว ราคา กิโลกรัมละ 90 บาท x 10 กก. เป็นเงิน 900 บาท
100                ถุงมือผ้า ราคา 10 บาท x 10 คู่  เป็นเงิน 100 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ

2,517,700

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมช้ีแจงและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเป็นตัวแทนพ้ืนท่ีปลูกข้าวเหนียว GAP จ านวน 10 
แปลง

28,600

๑. งบด าเนินงาน 28,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,600
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 4,800
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 4,800 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ๒ ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ ๖๐๐บาท) รวม ๘ ช่ัวโมง
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งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 23,800
        ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 17,600

8,000 ค่าเดินทางวิทยากร และผู้เช่ียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๒,๐๐๐ บาท
9,600 ค่าท่ีพักและผู้เช่ียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน

         ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,200
3,400 ค่าอาหาร (๒๐ คน x ๑ ม้ือ x ๑๗0 บาท x ๑ วัน)

 1,400 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๒๐ คน x ๒ ม้ือ x 35 บาท x ๑ วัน)
1,400 ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๒๐ ชุด x ๑ คร้ัง x ๗๐ บาท)

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท าแปลงเรียนรู้ 2,266,800
๑.งบด าเนินการ 826,800
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 826,800
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 688,000
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 688,000

150,000 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี ๑ คน ๑0 เดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
120,000 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานวุฒิปวส ๑ คน ๑0 เดือน เดือนละ ๑2,๐๐๐ บาท

48,000 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 วัน x ๑0 เดือน x 2 คน วันละ ๒๔๐ บาท
175,000 ค่าจ้างเหมาเตรียมดินปลูกด้วยระบบ Land Lavelling ไร่ละ 3,500 บาท x 5 ไร่ x 10 แปลง 

15,000 ค่าจ้างเหมาเตรียมดินแปลงปลูกข้าวด้วยรถไถ ไร่ละ 300บ .x 5ไร่ x 10แปลง 
30,000 ค่าจ้างเหมาปลูกข้าวด้วยรถปลูกข้าวอัจฉริยะ 600บาทx5ไร่x10แปลง

5,000 ค่าจ้างเหมาพ่นนาคุมหญ้าหลังปลูกข้าว 7-14 วันด้วยโดรนพ่นสารเคมี 100บาท x 5ไร่ x 10แปลง
10,000 ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินด้วยโดรนใส่ปุ๋ย โดยแบ่งใส่ปุ๋ย ทางดิน2คร้ัง หลังปลูกข้าว 20 วัน และก่อน

ระยะข้าวต้ังท้อง ไร่ละ 200 บาท x 5 ไร่ x 10 แปลง

5,000 ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง รวมท้ังวัชพืชในนาข้าว 100บาท x 5ไร่  x10แปลง
100,000 ค่าจ้างเหมาส ารวจสุขภาพข้าวด้วยโดรนติดต้ังกล้องมัลติสเปกตรัม 10 แปลงๆละ 1๐,๐๐๐ บาท (บิน๔คร้ัง)

30,000 ค่าจ้างเหมาเก่ียวข้าวท่ีระยะพลับพลึงด้วยรถเก่ียวข้าว ไร่ละ ๖๐๐ บาท x ๕ ไร่ x 10 แปลง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 138,800
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,050 ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา 
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 เดือนละ 3,000 บาท x 10 เดือน
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 18,750 เมล็ดพันธ์ุ กิโลกรัมละ 25 บาทx ๑5 กิโลกรัม x ๕ ไร่ x 10 แปลง

80,000 ค่าปุ๋ยเคมีกระสอบละ 8๐๐ บาท (๑ไร่ ใส่ ๒ รอบ) 8๐๐ บาทx ๒ รอบx ๕ ไร่x 10 แปลง 

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๒. งบลงทุน 1,440,000
    ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 100,000 จัดการน้ าในแปลงนาด้วยเคร่ืองวัดระดับน้ าอัจฉริยะ (Water Laveling)  ในแปลงนา ๑ เคร่ือง ต่อ ๑ แปลง 

ตัวละ ๑0,๐๐๐ บาท x10 ตัว x 10 แปลง

500,000 ติดต้ังสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในแปลงนา ๑ เคร่ือง ต่อ ๑ แปลง (Weather Station) ต่อ ๑ แปลง ตัวละ
 50,๐๐๐ บาท 10 ตัว (10แปลง)

280,000 โดรนพ่นสาร 1 ตัว รุ่น DJI T20
380,000 โดรนพ่นปุ๋ย 1 ตัว รุ่น DJI T30
180,000 โดรนถ่ายภาพ Multispectrum 1 ตัว รุ่น Phantom

กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 133,500 อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในแต่ละข้ันตอนท้ัง  5 
อ าเภอ อ าเภอละ 50 ราย รวมเกษตรกร 250 ราย

๑. งบด าเนินงาน 133,500
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 133,500
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 24,000
        (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 24,000 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ๒ ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ ๖๐๐บาท) ๕ วัน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 109,500
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 32,000

24,000 ค่าท่ีพักและผู้เช่ียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๕ คืน
8,000 ค่าเดินทางวิทยากร และผู้เช่ียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๒,๐๐๐ บาท

  (๖) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 77,500
42,500 ค่าอาหาร (๕๐ คน x ๑ ม้ือ x ๑๗๐ บาท ( ๕ วัน)
17,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๕๐ คน x ๒ ม้ือ x ๓๕ บาท x ๕ วัน)
17,500 ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๕๐ ชุด x ๑ คร้ัง x 70 บาท) ๕ วัน

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่

48,800 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนเกษตรกร 100 ราย

๑. งบด าเนินงาน 48,800
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,800
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 12,800
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 4,800 ๔ คน x 2 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 600บาท) ๑ วัน

8,000 ค่าเดินทางวิทยากร และผู้เช่ียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ ๔ คน x ๒,๐๐๐ บาท
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 36,000
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 17,000 ค่าอาหาร (๑๐๐ คน x ๑ ม้ือ x ๑๗๐ บาท ( 1 วัน)

7,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๑๐๐ คน x ๒ ม้ือ x ๓๕ บาท (๑ วัน)
7,000 ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๑๐๐ ชุด x ๑ คร้ัง x ๗๐ บาท)
5,000 ค่าสถานท่ีฝึกอบรม ๑ วัน

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 40,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 40,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 20,000 ค่ากระดาษ หมึกปร้ิน ปร้ินเตอร์ ไวนิล หมึกเขียน
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 เดือนละ 2,๐๐๐ บาท x 10 เดือน

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 31 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภำยใต้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 1,694,200 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ 
ฯลฯ) 
1,417,100 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
277,100 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  31 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)    วงเงิน 1,417,100 บาท 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
          วงเงิน 277,100 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน  
ผู้รับผิดชอบ : นายนิทัศน์ ปัญโญ         ต าแหน่ง :  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
หมายเลขโทรศัพท ์053-324015    
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการ 

ท าการเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร 

(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีเป้าหมาย
เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน  
ไปสู่การปฏิบัติมีทิศทางท่ีชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็น
ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

หรือ สวพส. ได้ด าเนินการขยายผลส าเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,530 หมู่บ้าน 
ใน 18 จังหวัด ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ภายใต้การด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
โดยมีพ้ืนที่ด าเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 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 ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งเสริมการท าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 
79 ล้านบาท รวมทั้งได้สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ด้วยการผลิตพืช
ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนา 



๒ 

 

พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 11 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 639 ราย พ้ืนที่ 3,991.51 ไร่ 
สามารถจ าหน่ายผลิตผลคิดเป็นมูลค่า 78.34 ล้านบาท และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 33 ราย  
80 โรงเรือน สามารถจ าหน่ายผลิตผลผักอินทรีย์คิดเป็นมูลค่า 675,624 บาท 

พ้ืนที่สูงยังคงมีปัญหาส าคัญ คือ ประชาชนมีความยากจนมาก โดยมีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้น  
ความยากจนสูงถึงร้อยละ 23 ส่วนใหญ่จึงท าการเกษตรที่ผิดวิธี และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหา
ส าคัญ คือ การบุกรุกป่า การเผาและหมอกควัน และการปนเปื้อนสารเคมีในดินและน้ า นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีปัจจัย
ใหม่ๆ ที่มาสร้างผลกระทบต่อพ้ืนที่สูงและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาวะทาง
เศรษฐกิจและการค้าของโลก ที่ผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะ  
การแข่งขันทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตร ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและการให้ความส าคัญด้านคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ดังนั้น จึงยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขยายการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน อย่างต่อเนื่องเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า ปัญหา
ผลกระทบจากสารเคมี และมลภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ 

ความเร่งด่วน : เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงท าการเกษตร โดยใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม (เช่น การเผา การใช้สารเคมีเกษตร ฯลฯ) ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยรวมของประเทศ 

 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนให้มีมั่นคงบนฐานความรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตผลเกษตรบนพ้ืนที่สูงเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการด้านการผลิตและ

การตลาดสินค้าเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 10 แห่ง (ป่ากล้วย แม่มะลอ ผาแตก ป่าแป๋ ดอยปุย  
ปางมะโอ ปางแดงใน ห้วยเป้า ปางหินฝน โหล่งขอด สบโขง) ในเขตอ าเภอจอมทอง แม่แจ่ม แม่แตง  
เมืองเชียงใหม ่เชียงดาว พร้าว และอมก๋อย 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 11 แห่ง  

(ป่ากล้วย แม่มะลอ ผาแตก ป่าแป๋ดอยปุย ปางมะโอ ปางแดงใน ห้วยเป้า ปางหินฝน 
โหล่งขอด สบโขง)  

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 



๓ 

 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
ผลิตผลของเกษตรกรอย่างน้อย 700 ราย ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) 

(๔.๒) ผลผลิต เกษตรกรอย่างน้อย 700 ราย ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง  

(๔.๓) ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
(๑) ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ด้วยระบบการเกษตรปลอดภัย

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย  

(๒) ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าท่ีได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
(๓) เกษตรกรท าการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล

และคุ้มค่า  
(๔) ชุมชนและเกษตรกรเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท าการเกษตรจากเกษตรแบบดังเดิมสู่การ

ท าเกษตรแบบประณีต ส่งผลใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรลดลง ลดการใช้สารเคมี ลดการเผา ลดปัญหา
หมอกควัน 

เชิงลบ : ไม่มี  
(๕) แนวทางการด าเนินงาน  

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
(พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ) 

 ✓ ✓ ✓ 

2. การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการปลูกพืชภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

 ✓ ✓ ✓ 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,694,200 บาท  

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๔ 

 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
สามารถขยายผลส าเร็จไปยังพ้ืนที่สูงอื่นทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอ่ืนๆ ได้  

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยบนพ้ืนท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่

1,694,200     

กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)

1,417,100     

๑.1 ค่าใช้สอย 287,000       

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 178,000

48,000 ค่าเบ้ียเล้ียง นักวิชาการ อัตรา 240 บาท x 2 คน x 10 วัน x 10 เดือน =  48,000 บาท

20,000 ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. อัตรา 200 บาท x 1 คน x 10 วัน x 10 เดือน = 20,000 บาท

80,000 ค่าเช่าท่ีพัก นักวิชาการ อัตรา 800 บาท x 2 คน x 5 วัน x 10 เดือน =  80,000  บาท

30,000 ค่าเช่าท่ีพัก พขร. อัตรา 600 บาท x 1 คน x 5 วัน x 12 เดือน = 30,000 บาท

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 109,000        

55,000          ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 11 พ้ืนท่ี x 5,000 = 55,000 บาท

54,000          ค่าจ้างเหมายานพาหนะ อัตรา 1,800 บาท x 3 คร้ัง x 12 เดือน = 54,000 บาท

1.2 ค่าวัสดุ 1,130,100     

  (๑) วัสดุการเกษตร 1,130,100     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/ตารางน้ิว 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 

ค่าเมล็ดพันธ์ุ 5 คร้ัง x 35,120 บาท = 175,600 บาท

ค่าชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 5 คร้ัง x 10,000 บาท = 50,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย

277,100       

2.1 ค่าตอบแทน 39,600         

  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 39,600          ค่าตอบแทนวิทยากร อัตรา 600 บาท x 6 ช่ัวโมง x 11 พ้ืนท่ี = 39,600 บาท

2.2 ค่าใช้สอย 237,500       

  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (11 พ้ืนท่ี) 87,500          

52,500          ค่าอาหาร 1 ม้ือ x อัตรา 75 บาท x 700 คน x 1 คร้ัง = 52,500 บาท

35000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x อัตรา 25 บาท x 700 คน x 1 คร้ัง = 35,000 บาท

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000        ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดิน/น้ า/พืช/ปัจจัยการผลิต 50 ตัวอย่าง x 3,000 บาท = 150,000 บาท

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 26 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรยกระดับกำรผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 
2. งบประมำณ 1,139,200 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
1,139,200 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  26 

ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรมหลัก ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
          วงเงิน 1,139,200 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่า 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์  ต าแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เลขท่ี 122 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 2514 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา          
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่ส าคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย 
มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐาน เศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรกรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางแผนพัฒนาและทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด าเนินการตามแนว
พระราชด าริ โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ด้านการคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม และด้านอ่ืนๆ โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนทั้งสิ้นโครงการ 624 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่
ด าเนินการ 25 อ าเภอ ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการจ านวน 8 โครงการ 
ในพ้ืนที่ 15 อ าเภอ โดยลักษณะการด าเนินงานเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่



๒ 

 

เกษตรกร ครู นักเรียน และชุมชน ในพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ 
การป้องกันโรคสัตว์ และการขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ อ่ืนและชุมชนได้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชด าริ   
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นหนึ่งในโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริส าคัญ ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ แต่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจ ากัดจากกรมปศุสัตว์ ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐาน 
ครอบคลุม ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ความเร่งด่วน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในด าเนินการด้านการ
ขยายผลการเลี้ยงสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชนเพียง 39 แห่ง จาก 177 แห่ง หากได้รับงบประมาณเพียงพอจะท าให้
สามารถสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสู่ครอบครัวของนักเรียน และสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง จะท าให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
โปรตีนรับประทานครบ 3 มื้อ หรือสามารถน าไปจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลสู่ชุมชนด้วย 
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1. เพ่ือขยายการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของโรงเรียนสู่ครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน  

สร้างความม่ันคงทางอาหารในชุมชน สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนได้ 
2. เพ่ือจัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ให้บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี  

ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการบริโภค สู่ชุมชนรอบโรงเรียน  
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    

อ าเภออมก๋อย อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอกัลยาณิวัฒนา อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว  
อ าเภอเวียงแหง อ าเภอพร้าว และอ าเภอแม่แตง 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โรงเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
 ตัวช้ีวัด  

1. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับการอบรมถ่ายทอความรู้ในการ  
เลี้ยงสัตว์ จ านวน 240 ราย  

2. จัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ จ านวน 240 แห่ง 
 



๓ 

 

 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. เด็กนักเรียนโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย 
รับประทานครบ 3 มื้อ  

2. สามารถน าผลผลิตปศุสัตว์ไปจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
3. เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

(๔.๓) ผลลัพธ์ เด็กและเยาชนในถิ่นธุรกันดารมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เติบโตตามเกณฑ์ 
(๔.๔) ผลกระทบ  

เชิงบวก : ชุมชนรอบข้างน าแนวทางไปปฏิบัติสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
เชิงลบ : ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณ 1,139,200 บาท หน่วยด าเนินงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค.- มี.ค. 66 เม.ย.- มิ.ย. 66 ก.ค.- ก.ย. 66 

ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,139,200 บาท 

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว 
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 
 



๔ 

 

 
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเตมิ 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
ครุภัณฑ์ที่ได้รับโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ต่อไป ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจะเป็นผู้ติดตาม ให้ค าปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
ไม่มี 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,139,200      
กิจกรรมหลักยกระดับการเล้ียงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

1,139,200      

๑. งบด าเนินงาน 1,039,200      
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,039,200      
๑.๑.1 ค่าใช้สอย 152,400         
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 90,000            จ านวน 25 คนๆ ละ 15 วันๆ ละ 240 บาท = 90,000 บาท
  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 62,400            อบรมเกษตรกร 240 ราย

24,000            ค่าอาหารกลางวัน 240 คนๆ 1 ม้ือๆละ100 บาท = 24,000 บาท
14,400            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 240 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 30 บาท = 14,400 บาท
24,000            ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 240 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท = 24,000 บาท

๑.๑.2 ค่าวัสดุ 886,800         
  (1)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 135,600          จ านวน 13 หน่วย เหมาจ่าย = 135,600 บาท
  (2) วัสดุเวชภัณฑ์ 60,000            น้ ายาฆ่าเช้ือกลูตารอลดีไฮด์ จ านวน 240 ขวดๆ ละ 250 บาท = 60,000 บาท
  (3) วัสดุการเกษตร 691,200          ไก่ไข่สาว เกษตรกร 240 รายๆ ละ 4 ตัวๆ ละ 200 บาท = 192,000 บาท

อาหารส าหรับไก่ไข่ 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

๒. งบลงทุน 100,000         
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 100,000         
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 100,000         
    (๑.1) ครุภัณฑ์การเกษตร 100,000          
            - เคร่ืองห่ันต้นกล้วยแบบใช้น้ ามัน เคร่ืองห่ันต้นกล้วยแบบใช้น้ ามันจ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท = 100,000 บาท

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 33 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรยกระดับกระบวนกำรผลิต/แปรรูปของกลุ่มวิสำหกิจ

ชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอำชีพเพิ่มมูลค่ำ สร้ำงรำยได้หมุนเวียน 
โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงำน   

2. งบประมำณ 3,630,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน 
1,830,000 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือช่วยในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต 
1,800,000 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  33 

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับกระบวนการผลิต/แปรรูป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ  
เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน  

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่
เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน      วงเงิน 1,830,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต    วงเงิน 1,800,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : ประเด็น 3 การเกษตร  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
หน่วยด าเนินการ : ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายช้านาญ กายประสิทธิ์   ต าแหน่ง : พลังงานจังหวัดเชียงใหม่   
สถานที่ติดต่อ : ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่   หมายเลขโทรศัพท์ : 053112034  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :       

นโยบายรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชามีนโยบายประชารัฐลดความเหลื่อมล ้ารายได้ ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยมีเป้าหมายส่วนหนึ่ง คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสังคม
ระบบเศรษฐกิจและการปกครองจากระดับเล็กสามารถขยายไปสู่ระดับใหญ่พลังงานเป็นกลยุทธปัจจัยหนึ่ง ซึ่งช่วย
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือหนุนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น้ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื นฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ  
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ นของคนชั นกลางและลดความเหลื่อมล ้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) ประเด็น การเกษตร เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตลอดจนให้ความส้าคัญกับ  



๒ 

 

ตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูป  
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั งสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่สินค้า   

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อ้าเภอ พื นที่รวม 12,566,911 ไร่ 

จ้านวน 811,400 ครัวเรือน ครัวเรือนภาคการเกษตร 177,635 ครัวเรือน พื นที่ท้าการเกษตร 2,032,556 ไร่ 
ในการเพาะปลูกมีการใช้น ้าในปริมาณมาก โดยต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งเป็นการใช้น ้ามันเชื อเพลิงและไฟฟ้า ท้าให้การ
ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกของเกษตรกรในการลดต้นทุนได้ โดยการมีระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สามารถคิดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประมาณ 390,000 หน่วยต่อปี*(จากผลการประเมินเบื องต้น) หรือ
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 1,560,000 บาทต่อปี (คิดค่าไฟหน่วยละ 4 บาท) ซึ่งการด้าเนินงานในโครงการนี 
จะเป็นโครงการน้าร่องเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพื นที่ได้อย่างกว้างขวางต่อไป 

 
*รูป ผลการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เบื้องต้น) 

ความเร่งด่วน : ค่อนข้างเร่งด่วนมาก  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid 2019) ส่งผลกระทบทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ จ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม 
โดยเฉพาะเครื่องมือ และความรู้ ทั งนี  การลดต้นทุนด้านพลังงานจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาส และ 
เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ท้าให้ฟื้นตัว และหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับชาติได้ 

 
 
 



๓ 

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต้นน ้า หรือเพ่ิมก้าลังการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 

2. เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ในการยกระดับเกษตรแปรรูปผลิตผล  
ทางการเกษตร 

3.เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและสร้างมูลค่าเ พ่ิม ลดระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน 

4. เพ่ือลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือเพ่ิมก้าลังการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
5. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ในการยกระดับ

เกษตรแปรรูป 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด้าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

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.ขี เหล็ก 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 
ตัวช้ีวัด  
1. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม 
2. เพ่ิมก้าลังการผลิตหรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ/หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 
3. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม 
4. ลดระยะเวลาในการแปรรูปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และเพ่ิมก้าลังการผลิตหรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10  
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (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 สร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิม 
3. ลดระยะเวลาในการแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับการตากแห้งแบบธรรมชาติ  

ลดต้นทุนหรือเพ่ิมก้าลังการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
4. ผลิตภัณฑ์สะอาด ได้คุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่สินค้า

เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
5. เป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ในการยกระดับผลิตภัณฑ์

การเกษตร  
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร สร้างมูลค่าเพ่ิม ยกระดับฐานเศรษฐกิจ สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน  

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66 

1. สนับสนุนการใช้ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เ พ่ือลดต้นทุนค่า ใช้จ่ ายด้ านพลั งงานให้แก่
เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน 

    

2.  ส่ ง เสริม  สนับสนุนระบบอบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต 

    



๕ 

 

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด้าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ  จ้านวน   3,630,000  บาท 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการแล้ว  
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด้าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)   กระทรวงพลังงาน 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด้าเนินการ   มี พร้อมด้าเนินการได้ทันท ี

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 
 
 



๖ 

 

 
 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
1. จัดท้าข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มผู้ใช้ อปท. เจ้าของพื นที่ และจังหวัดเชียงใหม่โดยพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ทั งนี  รายละเอียดในการรับสมัคร กลุ่มผู้ใช้ต้องร่วมกับ อปท. เจ้าของพื นที่ ในการจัดตั งคณะกรรมการบริหารการใช้
งานและบ้ารุงรักษาระบบ โดยมีบุคลากรรับผิดชอบ และแหล่งที่มาในการเก็บเงินส้าหรับดูแลบ้ารุงรักษาระบบ 
หลังจากรับมอบแล้ว โดย อปท. จะต้องเป็นผู้รับมอบระบบ 

2. จังหวัดจัดท้ารายการสินทรัพย์ที่จะท้าการโอนให้กับ อปท. พร้อมทั งเสนอรายการ สินทรัพย์นั นให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เห็นชอบการโอนทรัพย์ให้แก่ อปท. 

3. จังหวัดเชียงใหม่โดยส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการใช้งาน การดูแลบ้ารุงรักษาของ
คณะกรรมการฯ และ อปท.  

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
 

   



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการยกระดับกระบวนการผลิต /แปรรูป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มเกษตร/
กลุ่มอาชีพ เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน

3,630,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน

1,830,000

๑. งบด าเนินงาน 380,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 380,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 63,600
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 48,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคเอกชน 1 คน) จ านวน 2 ช่ัวโมง x 20 แห่ง x 1,200 บาท

12,000 อบรมใช้งาน (ภาครัฐ 1 คน) จ านวน 1 ช่ัวโมง x 20 แห่ง x 600 บาท
3,600 สัมมนาช้ีแจงเง่ือนไข สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี (ภาคเอกชน 1 คน) จ านวน 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 297,300
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ก่อน -หลัง ด าเนินโครงการ  จ านวน 1 คน x จ านวน 10 เดือน x 15,000 บาท
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 137,300

28,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน x 20 แห่ง x 2 ม้ือ x 35 บาท
48,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน x 20 แห่ง x 1 ม้ือ x 120 บาท
20,000 ค่าจัดท าเอกสารเทคโนโลยีพลังงาน 400 ชุด x 50 บาท

1,300 ค่าจัดท าป้ายกิจกรรม 2 ป้าย x 650 บาท
10,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (สัมมนา) จ านวน 50 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท
30,000 ค่าอาหารกลางวัน (สัมมนา) จ านวน 50 คน x 2 ม้ือ x 300 บาท

  (3) ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 10,000 เฉล่ีย 20 แห่ง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 19,100
  (1) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,100 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทาง
  (2) ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 ค่าวัสดุส านักงานในการด าเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๒. งบลงทุน 1,450,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 1,450,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 250,000 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์ จ านวน 10 ระบบ x 25,000 บาท

400,000 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 700 วัตต์ จ านวน 8 ระบบ x 50,000 บาท
800,000 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3000 วัตต์ จ านวน 2 ระบบ x 400,000 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือช่วยในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

1,800,000

๑. งบด าเนินงาน 375,190
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 375,190

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 63,600

  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 12,000 อบรมใช้งาน (ภาครัฐ 1 คน) จ านวน 1 ช่ัวโมง x 20 แห่ง x 600 บาท

48,000 อบรมใช้งาน (ภาคเอกชน 1 คน) จ านวน 2 ช่ัวโมง x 20 แห่ง x 1,200 บาท
3,600 สัมมนาช้ีแจงเง่ือนไข สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี (ภาคเอกชน 1 คน) จ านวน 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 297,300
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ก่อน -หลัง ด าเนินโครงการ จ านวน 1 คน x จ านวน 10 เดือน x 15,000 บาท
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 137,300

28,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (อบรมใช้งาน) จ านวน 20 คน x 20 แห่ง x 2 ม้ือ x 35 บาท 
48,000 ค่าอาหารกลางวัน (อบรมใช้งาน) จ านวน 20 คน x 20 แห่ง x 1 ม้ือ x 120 บาท
20,000 ค่าจัดท าเอกสารเทคโนโลยีพลังงาน 400 ชุด x 50 บาท

1,300 ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 ป้าย x 650 บาท
10,000 ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (สัมมนา) จ านวน 50 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท
30,000 ค่าอาหารกลางวัน (สัมมนา) จ านวน 50 คน x 2 ม้ือ x 300 บาท

  (3) ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 10,000 เฉล่ีย 20 แห่ง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 14,290
  (1) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,590 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทาง
  (2) ค่าวัสดุส านักงาน 6,700 ค่าวัสดุส านักงานในการด าเนินงานโครงการ

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๒. งบลงทุน 1,424,810
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 328,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 328,000 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จ านวน 16 ตู้ x 20,500 บาท
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,096,810
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 260,000 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร x 2 ระบบ x 130,000 บาท

333,810 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6x8.2 เมตร x 1 ระบบ x 333,810 บาท
503,000 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8x12.4 เมตร x 1 ระบบ x 503,000 บาท

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 37 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรขับเคลื่อนภำคกำรเกษตรด้วยองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม 

ภำยใต้แนวคิด BCG Model   
2. งบประมำณ 931,900 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวบรวมองค์ความรู้ และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศ
แบบครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่ 
198,800 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่    

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG 
Model (แบบ New normal) 
334,000 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่    

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส าหรับการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า
เกษตร 
399,100 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  37 

ชื่อโครงการ  โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model  
กิจกรรมหลักที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจรภายใต้ AIC  

จ.เชียงใหม่        วงเงิน 198,800 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด BCG Model (แบบ New normal) 
          วงเงิน 334,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส าหรับการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร วงเงิน 399,100 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายนิทัศน์ ปัญโญ ต าแหน่ง :  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เลขท่ี 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-324015  
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ดรุณี นาพรม ต าแหน่ง : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
สถานที่ติดต่อ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ  

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200  
หมายเลขโทรศัพท์ 053 94 4009  
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ  วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่ส าคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย 
มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรกรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ

พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
 
 
 



๒ 

 

 
(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับ โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) และมีมติให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะพา
ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่โดดเด่นในหลายด้าน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยว การคมนาคมและการศึกษาของภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีภูมิทัศน์ อันงดงาม มีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ท าให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก จากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ใหม่ (BCG Model)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 
2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และ 3) สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป 
และอาหาร มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจะเน้นให้ความส าคัญกับสินค้าเกษตรปลอดภัย  
เป็นหลัก และประเด็นการพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ รวมทั้ง  
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (Agritech and Innovation Center หรือ AIC  
จ.เชียงใหม่) ด าเนินการขับเคลื่อนโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีที่ตั้ง ณ ส านักงานศูนย์วิจัย
การเกษตรแม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยี 
ทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาคเอกชน และเกษตรกร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence) แบบครบวงจร จ านวน 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ความเป็นเลิศข้าวพ้ืนเมืองล้านนา
2. ศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไท 3. ศูนย์ความเป็นเลิศหอมและกระเทียม 4. ศูนย์ความเป็นเลิศ 
โคนมและโคเนื้อ 5. ศูนย์ความเป็นเลิศไม้ดอกไม้ประดับ และ 6. ศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสาหกรรม 

ความเร่งด่วน :  
ในปีงบประมาณ 2566 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขาของ  

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความเชื่อมโยงของการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และสถาบันการศึกษา จึงได้หารือและร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาโครงการ เรื่อง 
“โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model” เพ่ือเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ นวัตกรรม ทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
แบบครงวงจร รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิด BCG Model 

 
 



๓ 

 

 
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบ

วงจร  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานราชการ  

ที่เก่ียวข้อง 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : อ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง อ าเภอฝาง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอดอยสะเก็ด 

อ าเภอสันก าแพง 
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  
1. กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 30 ราย 
2. เกษตรกร เข้าร่วมจ านวน 10 ราย 
3. ผู้ประกอบการ จ านวน 10 ราย 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการเกษตร ประชาชนทั่วไป  

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร 

และนวัตกรรมทางการเกษตรภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบวงจร  
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิด BCG Model 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ได้องค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model จ านวน 6 องค์ความรู้ 
2. เกษตรกร, Smart farmer, Young Smart farmer ได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตร 
3. มีศูนย์การเรียนรู้ / ศูนย์บ่มเพาะ ส าหรับการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร 

(๔.๓) ผลลัพธ์ 
1. ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบวงจร ภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
2. เกษตรกร , Smart farmer, Young Smart farmer ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์จาก 

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบวงจรได้ 
3. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้บริการศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บ่มเพาะ 

ในการจัดอบรม หรือศึกษาดูงาน 



๔ 

 

 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : เกษตรกร, Smart farmer, Young Smart farmerน าแนวทางไปปฏิบัติสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

  ระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

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

1 รวบรวมองค์ ความรู้  และจัดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศแบบ
ครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่ 

    

2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model 
(แบบ New normal) 

    

3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส าหรับการผลิต
และเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร  

    

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 931,900 บาท 

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว  
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 
 



๕ 

 

 
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
 



    

                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2566
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการขับเคล่ือนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model 931,900
กิจกรรมหลักท่ี 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบ
วงจรภายใต้ AIC จังหวัดเชียงใหม่

198,800

๑. งบด าเนินงาน 198,800
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 198,800
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 86,400
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 86,400 ค่าตอบแทนวิทยากร คนละ 1200 บาท X 12 คน X 6 ศูนย์ 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 108,000
  (1)  ค่าจ้างเหมาบริการ 36,000 ค่าจ้างเหมาผู้เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานเดือนละ 9000 บาท X 1 คน X 4 เดือน

60,000 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าวิดิโอ ส่ือละ 10000 X 6 ศูนย์ 
12,000 จัดท าคู่มือส่ือประชาสัมพันธ์ ส่ือละ 2000 X 6 ศูนย์ 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 4,400
  (๑)  วัสดุส านักงาน 4,400 ค่าวัสดุส านักงานส าหรับ 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็นต้น
กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม แบบ New normal ภายใต้
แนวคิด BCG Model

334,000

๑. งบด าเนินงาน 334,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 334,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 189,600
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ 43,200 ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ คนละ 600 บาท X 12 คน X 3 ช่ัวโมง X 2 คร้ัง
  (2) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน 86,400 ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน คนละ 1200 บาท X 12 คน X 3 ช่ัวโมง X 2 คร้ัง
  (3) ค่าตอบแทนผู้ทรงจัดท าเอกสารถ่ายทอดองค์ความรู้ 60,000 ค่าตอบแทนผู้ทรงจัดท าเอกสาร คนละ 5000 บาท X 6 คน X 2 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 141,600
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 141,600

108,000 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน จัดท าและบ ารุงรักษาส่ือออนไลน์ เช่น Line, Facebook เดือนละ 9000 บาท X 1 คน X 12 เดือน
21,600 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม ชุดละ 180 บาท X 6 ศูนย์ X 10 คน X 2 คร้ัง
12,000 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1000 บาท X 12 เดือน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 2,800
  (๑)  วัสดุส านักงาน 2,800 ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็นต้น

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2566
กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส าหรับการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร 399,100
๑. งบด าเนินงาน 399,100
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 399,100
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 369,000
  (1) ค่าเบ้ียประชุมเกษตรกรรุ่นใหม่ 45,000 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับเกษตรรุ่นใหม่ คนละ 150 บาท X 30 คน X 10 คร้ัง
  (2) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ 108,000 ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ คนละ 600 บาท X 3 คน X 6 ช่ัวโมง X 10 คร้ัง
  (3) ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน 216,000 ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน คนละ 1200 บาท X 3 คน X 6 ช่ัวโมง X 10 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 24,850
  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 14,100

9,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คนละ 40 บาท X 40 คน X 6 ม้ือ
4,500 ค่าเอกสารประกอบการอบรมชุดละ 50 บาท X 30 คน X 3 คร้ัง

  ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่ือละ 5000 X ปีละ 2 หลักสูตร 
  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 750 ค่าน้ ามันระยะทาง 62.5 X กิโลละ 4 บาท X 3 คร้ัง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 5,250
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,250 ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็นต้น

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 20 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำผลิตผลทำงเกษตร สู่ อุตสำหกรรมอำหำร 

(Northern Thailand food valley – farm to table project) 
2. งบประมำณ 6,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วม 
 27,550 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม 
175,720 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บ
เกี่ยวและ การตลาด การขาย รวมถึงการก าหนดราคาสินค้า เพ่ือเพ่ิม
องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จ านวนไม่น้อยกว่า  
30 ราย 
313,450 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ด าเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ในระดับ Pilot 
Scale เพ่ือทดสอบตลาด จ านวน 30 กิจการ และด าเนินการ
ตรวจสอบก ากับผลการผลิตสินค้า ทั้งจ านวน และคุณภาพให้เป็นไป
ตาม ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผลการประเมินสินค้า 
OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale 
4,564,980 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลกัที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ด าเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากการผลิตแบบ 
OEM และกิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
873,300 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตผลทาง
เกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley – 
farm to table project) 
45,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  20 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley – 
farm to table project)  

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดท ำ และน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนภำพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์ 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรคัดเลือก
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม       วงเงิน 27,550 บำท 

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชำสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปเข้ำร่วมกิจกรรม 
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ที่เหมำะสม     วงเงิน 175,720 บำท 

กิจกรรมหลักที่ 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยวและ กำรตลำด กำรขำย 
รวมถึงกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ เพ่ือเพ่ิมองค์ควำมรู้และศักยภำพผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 รำย  

         วงเงิน 313,450 บำท 
กิจกรรมหลักที่ 4 ด ำเนินกำรผลิตสินค้ำ OEM ตำมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ในระดับ Pilot Scale เพ่ือทดสอบตลำด 

จ ำนวน 30 กิจกำร และด ำเนินกำรตรวจสอบก ำกับผลกำรผลิตสินค้ำ ทั้งจ ำนวน และคุณภำพให้
เป็นไปตำม ข้อเสนอโครงกำรของแต่ละรำย และสรุปผลกำรประเมินสินค้ำ OEM ตำมผลิตภัณฑ์
ต้นแบบในระดับ Pilot Scale      วงเงิน 4,564,980 บำท 

กิจกรรมหลักที่ 5  ด ำเนินกำรทดสอบตลำดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจำกกำรผลิตแบบ 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 กำรขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่ำ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและ

นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคตภำยใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงำนที่ 2 กำรส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยบุญอุ้ม  วงค์บุตร   ต าแหน่ง : อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112316  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :         

ยุทธศำสตร์ชำติ:ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกรอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำร 
ด้ำนอำหำรของประเทศไทย : คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร   

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 : สร้ำงเศรษฐกิจฐำนมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จำกเศรษฐกิจฐำนทรัพยำกรสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมและควำมรู้ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่: กำรพัฒนำเกษตรเพ่ิมมูลค่ำ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 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) ประเด็นควำมส ำคัญยุทธศำสตร์ 
(1) ด้ำนควำมมั่นคง (2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน(3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม(5)กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) อุตสำหกรรมกำรแปรรูป
อำหำร ได้แก่ อำหำรและเครื่องดื่มเสริมสุขภำพ (Functional Foods) อำหำรทำงกำรแพทย์ (Medical Food) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Food Supplement) นวัตกรรมอำหำร (Food Innovation) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
อุตสำหกรรมอำหำรและกำรเกษตรมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เนื่องจำกอำชีพหลักของประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร กำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้มีมูลค่ำเพ่ิม  
ในประเทศตลอดห่วงโซ่ของกระบวนกำรผลิต นับตั้งแต่กำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูปผลผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีต่ำงๆ นั้น เป็นกำรช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ มีคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมขึ้น ตำมยุทธศำสตร์ของ
คณะรัฐมนตรี สนับสนุนกำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโต
อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิดกำรจัดท ำนวัตกรรมในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและควำมมั่นคงของประเทศ 
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรสอดรับกับนโยบำยที่มุ่งเน้น กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ และ 
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงนวัตกรรม 

จำกศักยภำพของภำคเหนือที่มีจุดแข็งเป็นแหล่งอำหำรที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศมีควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรท ำให้หลำยจังหวัดในภำคเหนือ โดยเฉพำะจังหวัดเชียงใหม่กลำยเป็นแหล่งผลิตและแปรรูป
สินค้ำเกษตร สร้ำงรำยได้ต่อปีมูลค่ำมหำศำล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภำคกำรผลิต ธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรม และ
อำหำรตลอดจนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ขณะเดียวกันภำยใต้กรอบนโยบำยหลักของรัฐบำลที่ต้องกำร  
น ำอำหำรไทยสู่สำกล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมในผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรทั้งต้นทำง 
กลำงทำง และปลำยทำง และให้ประเทศไทยมุ่งเป็นฐำนกำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัย มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพในระดับสำกล โดยยึดหลักกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรในลักษณะเครือข่ำยวิสำหกิจ
นวัตกรรม (Innovation Cluster) ซึ่งมีกำรเชื่อมโยงแบบโครงข่ำยระหว่ำงผู้ประกอบกำร หน่วยงำนวิจัยทั้งภำครัฐ 
เอกชน สถำบันกำรศึกษำ (Public Private Partnership) ในพ้ืนที่ หน่วยงำนสนับสนุนเงินทุนทั้งภำครัฐและเอกชน
และผู้ประกอบกำร ในอุตสำหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และแรงงำนระหว่ำงกัน ท ำให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรม ( Innovation Ecosystem) ที่ท ำให้เกิดกำรผลิต
และสร้ำงรำยได้มำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ  

กำรน ำเทคโนโลยีที่ส ำคัญและมีศักยภำพในกำรประยุกต์ใช้ เช่น กำรใช้ ozone เพ่ือกำรลดสำรเคมี,  
กำรรักษำคุณภำพ/ยืดอำยุสินค้ำเกษตรโดยใช้ Pre-cooing หรือกำรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม เช่น Active Packaging 
เป็นต้น จะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ในกำรบริโภคสินค้ำเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในชุมชน  
ด้ำนกำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและและก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัยเชียงใหม่  



๓ 

 

จะเห็นได้ว่ำภำคเกษตรของไทยมีบทบำทต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแง่ของกำรผลิตที่พ่ึงพำ
ตนเองได้และเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำมวัตถุดิ บทำงกำรเกษตร 
มีปริมำณและรำคำที่ไม่แน่นอนส่วนใหญ่มีมูลค่ำต่ ำเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ใช้ในกำรผลิตและเมื่อผลิตเป็นจ ำนวนมำก
กลับไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหรือแปรรูปได้ท ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย นอกจำกนี้พ้ืนที่กำรเกษตรของไทยเริ่มลดน้อยลง
เนื่องจำกถูกพัฒนำไปเป็นที่อยู่อำศัยและใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน รวมทั้งผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพ
ภูมิอำกำศ ควำมไม่มีประสิทธิภำพในกำรเพำะปลูกและขำดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภำคเกษตรอุตสำหกรรมและ
สถำบันวิจัย อีกท้ัง SMEs ส่วนใหญ่ยังแปรรูปผลิตผลได้ในระดับพื้นฐำน เนื่องจำกข้อจ ำกัดในเรื่ององค์ควำมรู้ กำรวิจัย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ท ำให้สินค้ำไม่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภคได้  

ความเร่งด่วน :  
1. ผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปจ ำนวนมำก มีกำรแข่งขันด้วยกำรลอกเลียนแบบและ  

ตัดรำคำ เพรำะยังขำดองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีควำมสร้ำงสรรค์ 
2. ขำดกำรส่งเสริมด้ำนนวัตกรรมให้ธุรกิจที่ยังมีศักยภำพในกลุ่มในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคในกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยว ด้ำนกำรตลำด  

กำรขำย และกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ ให้แก่ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรในกลุ่ม สตอเบอรี่ กำแฟ ผึ้ง พืชผัก พืชสมุนไพร 
และโคนม 

2. เพ่ือพัฒนำสินค้ำเกษตรให้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน และตอบโจทย์ควำมต้องกำรของตลำด 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงกำรเดิม   โครงกำรใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนำ    ด ำเนินกำรปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่   

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำร วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน ในอุตสำหกรรม

เกษตรแปรรูปและอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ำยเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่     

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
1. เอสเอ็มอีผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรในกลุ่ม สตอเบอรี่ กำแฟ ผึ้ง พืชผัก พืชสมุนไพร และโคนม  

จ ำนวน  30 กิจกำร ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
2. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำรเฉลี่ยร้อยละ 85 
 
 
 



๔ 

 

 
(๔.๒) ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ สินค้ำต้นแบบส ำหรับกำรทดลองผลิตสินค้ำอำหำรและเกษตรแปรรูป 

ในระดับ Pilot Scale (OEM) ไม่น้อยกว่ำ 30 กิจกำร 
2. ผู้ประกอบกำรได้มีโอกำสในกำรผลิตสินค้ำต้นแบบส ำหรับน ำไปทดสอบตลำดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 กิจกำร
3. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85  
(๔.๓) ผลลัพธ์  
1. ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพ  

ในกระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 30 กิจกำร 
2. ผู้ประกอบกำรที่มีนวัตกรรมต้นแบบได้มีโอกำสในกำรผลิตสินค้ำต้นแบบส ำหรับน ำไปทดสอบตลำด และ  

เกิดกำรสร้ำงโอกำสที่ท ำให้เกิดกำรลงทุนสำยกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้
สำมำรถรองรับระบบกำรผลิตที่ทันสมัย 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ที่ช่วยเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตและ 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรและอำหำร มีรูปแบบของกำรส่งเสริมตั้งแต่ระดับต้นน้ ำ กลำงน้ ำและปลำยน้ ำ  
เกิดกำรเชื่อมโยงทำงธุรกิจระหว่ำงผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ รวมถึงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ กับ
ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจให้ก้ำวทันโลกในปัจจุบัน น ำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน มีกำรพัฒนำด้ำนบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้ำด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรที่แตกต่ำงจำกเดิม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรตลำด 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน   

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65 ก.ค.- ก.ย. 65 

1. จัดท ำ และน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนภำพรวม
ของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์ 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิด 
ในกำรด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรคัด เลื อก
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

    

๒. ประชำสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปเข้ำร่วมกิจกรรม  
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ที่เหมำะสม 

    

3. จัดฝึกอบรมเทคนิคกำรแปรรูปผลิตผลทำง
กำรเกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยวและ กำรตลำด  
กำรขำย รวมถึงกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ เพ่ือเพ่ิม
องค์ ค ว ำมรู้ แ ละศั กยภำพผู้ ป ร ะกอบ กำ ร
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่จั งหวัด
เชียงใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3๐ รำย 

    



๕ 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65 ก.ค.- ก.ย. 65 

 
4. ด ำเนินกำรผลิตสินค้ำ OEM ตำมผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ ในระดับ Pilot Scale เพ่ือทดสอบตลำด 
จ ำนวน 30 กิจกำร และด ำเนินกำรตรวจสอบ
ก ำกับผลกำรผลิตสินค้ำ ทั้งจ ำนวน และคุณภำพ
ให้เป็นไปตำม ข้อเสนอโครงกำรของแต่ละรำย 
และสรุปผลกำรประเมินสินค้ำ OEM ตำม
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale 

    

5. ด ำเนินกำรทดสอบตลำดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ 
ผลิตจำกกำรผลิตแบบ OEM และกิจกรรมสร้ำง
เครือข่ำยของผู้ประกอบกำร 

    

6. กำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรมโครงกำร
พัฒนำผลิตผลทำงเกษตร สู่อุตสำหกรรมอำหำร 
(Northern Thailand food valley – farm to 
table project) 

    

         
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง    จ้ำงเหมำ 
(๗) วงเงินของโครงการ จ ำนวน 6,000,000 บำท 

 (รำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่
ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย 

 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)  
 ไม่มี 



๖ 

 

 
(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

1) บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั้งหมด บำงส่วน ไม่มีประสบกำรณ ์
2) เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร มีประสบกำรณ์สูง 
มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
ไม่มีประสบกำรณ ์

4) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง 
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
 ไม่มีประสบกำรณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
(11.1) มีหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำคกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมร่วมมือกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกัน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (11.2) มีกำรสรุปผลกำรอบรม สัมมนำ พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จำกกำรอบรมสัมมนำ และมีกำรเผยแพร่
ผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
 (11.3) มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลโครงกำร พร้อมทั้งปัญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรแก้ไข เพ่ือใช้ใน
กำรพัฒนำโครงกำรในปีต่อๆไป 

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงา : การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand 
Food Valley to Smart Industry 4.0)

6,000,000      

๑. งบด าเนินงาน 6,000,000      
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,000,000      
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 6,000,000      
         ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000,000      
กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย 
แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

27,550           

20,000            ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) ( 20 คน X 1 ม้ือ X 2 วัน X 500 บาท )
4,000              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) ( 20 คน X 2 ม้ือ X 2 วัน X 50 บาท )
1,400              ค่าเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี)( 20 ชุด X 70 บาท )
2,150              ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 1 คร้ัง X 2,150 บาท )

กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ท่ีเหมาะสม

175,720         

20,000            ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media)( 10 เว็บไซต์ X 2,000 บาท )
60,000            ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )
20,000            ค่าจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ( 1 ระบบ X 20,000 บาท )

2,000              ค่าออกแบบและผลิตแผ่นปลิว ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 2 หน้า พร้อมเผยแพร่ ( 500 ใบ X 4 บาท )
16,120            ค่าออกแบบและผลิตไวนิลทึบแสง พร้อมโครง (Back Drop) ขนาด 3 เมตร X 5 เมตร (ค่าออกแบบ 200 บาท X 6 ช่ัวโมง X 2 วัน)+(ค่าผลิตไวนิล 

15 ตารางเมตร X 348 บาท X 1 ชุด)+(ค่าอุปกรณ์โครง 8,500 X 1 ชุด)

400                 ค่าจัดท าเอกสารใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 2 หน้า ( 100 ชุด X 4 บาท )
10,000            ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท )

9,000               ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ( 3 คร้ัง X 30 วัน X 100 บาท )
11,400            ค่าออกแบบและผลิตไวนิลทึบแสง อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง ขนาด 2 เมตร X 4 เมตร (ค่าออกแบบ 200 บาท X 6 ช่ัวโมง X 2 วัน)+(ค่าผลิตไวนิล 8 

ตารางเมตร X 375 บาท X 3 แผ่น)

20,000            ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี) ( 40 คน X 1 ม้ือ X 1 วัน X 500 บาท )
4,000              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี) ( 40 คน X 2 ม้ือ X 1 วัน X 50 บาท )
2,800              ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี)( 40 ชุด X 70 บาท )

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเก่ียวและ 
การตลาด การขาย รวมถึงการก าหนดราคาสินค้า เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง จ านวนไม่น้อยกว่า 3
๐ ราย

313,450         

125,000          ค่าอาหารกลางวัน (ผู้ประกอบการ วิทยากร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง) ( 50 คน X 1 ม้ือ X 5 วัน X 500 บาท )
25,000            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (ผู้ประกอบการ วิทยากร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง) ( 50 คน X 2 ม้ือ X 5 วัน X 50 บาท )

2,450              ค่าเอกสารประกอบการอบรม ( 35 คน X 1 คร้ัง X 70 บาท )
36,000            ค่าตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 6 ช่ัวโมง X 5 วัน X 1,200 บาท )
30,000            ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบิน) ( 5 คน X 2 เท่ียว X 5 คร้ัง X 3,000 บาท )

6,000              ค่าท่ีพักวิทยากร (  5 ห้อง  X 1,200 บาท )
14,000            ค่าโดยสาร(รถตู้)+น้ ามัน (2,800 บาท X 5วัน)
50,000            ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 5 คร้ัง X 10,000 บาท )
25,000            ค่าตอบแทนช่างเทคนิคดูแลระบบการส่ือสารให้มีความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5 วัน x 5,000 บาท)

กิจกรรมหลักท่ี 4 ด าเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ในระดับ Pilot Scale เพ่ือ
ทดสอบตลาด จ านวน 30 กิจการ และด าเนินการตรวจสอบก ากับผลการผลิตสินค้า ท้ังจ านวน 
และคุณภาพให้เป็นไปตาม ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย และสรุปผลการประเมินสินค้า OEM 
ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale

4,564,980      

4,200,000        - ด าเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 30 กิจการ( 30 กิจการ X 140,000 บาท)
214,980           - ค่าตรวจติดงาน ก ากับผลการผลิตสินค้า ท้ังจ านวน และคุณภาพให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการของแต่ละราย (  30 กิจการ X 2 คร้ัง X 3,583 

บาท)

150,000           - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (30กิจการ x  5,000 บาท)
กิจกรรมหลักท่ี 5 ด าเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีผลิตจากการผลิตแบบ OEM และ
กิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

873,300         

320,000           - ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมสาธารณูปโภค จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 วัน (พ้ืนท่ีนิทรรศการ พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า พ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจ รวมถึงสาธารณูปโภค และ
การรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีจัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน) (200 ตรม. x 800 บาท)

400,000           - ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานท่ี   (200 ตรม. x 2000 บาท)
15,000             - ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงานเม่ือเสร็จส้ินการจัดงาน  (1 คร้ัง x 15,000บาท)

2,000               - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (2 วัน x 1,000 บาท)
10,000             - ค่าจ้างพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม  (2 วัน x 5,000 บาท X 1 คน)

4,000               - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้า  (2 วัน x 2,000 บาท X 1 คน)
600                  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีตรวจนับจ านวนผู้ชมงาน  (2 วัน x 300 บาท X 1 คน)

3,000               - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินผลการจัดงาน  (2 วัน x30 ข้อมูลX 50 บาท)
5,000               - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (Business Matching) (2 วัน x 50 บาท X 50 คน)

10,000             - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (การประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงาน)   (1 วัน x 500 บาท X 20 คน)
 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

10,000             - ค่าออกแบบและจัดท าเอกสารข้อมูลร้านค้าท่ีร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าภายในงาน ขนาด A 4 พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตมัน (100 ชุด x 100 
บาท )

20,000             - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 วัน X 10,000 บาท)
-กิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนทางธุรกิจ

25,000             -  ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ  ( 50 คน X 1 ม้ือ X 1 คร้ัง X 500 บาท)
2,500               -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ( 50 คน X 1 ม้ือ X 1 คร้ัง 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               - ค่าท่ีพักวิทยากร   (2 คน X 2 ห้อง X  1 วัน X 1,200 บาท)
10,000             - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 วัน X 10,000 บาท)

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

45,000           

30,000              - ค่าจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X  3 งวด X 1,000 บาท )
15,000              - ค่าจัดท าสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์การด าเนินการโครงการ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X  1 คร้ัง X 1,500 บาท )
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรมูลค่ำสูงเพื่อตอบโจทย์ควำม

ต้องกำรในตลำดระดับสำกล  
2. งบประมำณ 6,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
102,200 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
658,800 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 25 ราย 
1,132,200 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว (Food 
Creative & Craft) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
1,132,200 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

Road Show CLMV ภายในประเทศ 
2,916,600 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการพร้อมจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์ 
55,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล 
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดท ำ และน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนภำพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม     วงเงิน 102,200 บำท 

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชำสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ที่เหมำะสม    วงเงิน 658,800 บำท 

กิจกรรมหลักที่ 3 กำรยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนำวด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Food 
Innovation) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย วงเงิน 1,132,200 บำท 

กิจกรรมหลักท่ี 4 กำรยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรท่องเที่ยว (Food Creative & Craft) 
        วงเงิน 1,132,200 บำท 

กิจกรรมหลักท่ี 5  Road Show CLMV ภำยในประเทศ    วงเงิน 2,919,600 บำท 
กิจกรรมหลักท่ี 6 ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรพร้อมจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและฉบับสมบูรณ์ 

        วงเงิน 55,000 บำท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
แผนแม่บทฯ ประเด็น 3 กำรเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่ำ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและ

นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคตภำยใต้ BCG Model 
แผนงาน แผนงำนที่ 2 กำรส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยบุญอุ้ม  วงค์บุตร   ต าแหน่ง : อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ : 053 112316  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :         

ยุทธศำสตร์ชำติ:ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกรอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำร  
ด้ำนอำหำรของประเทศไทย : คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร   

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 : สร้ำงเศรษฐกิจฐำนมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จำกเศรษฐกิจฐำนทรัพยำกรสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมและควำมรู้ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่: กำรพัฒนำเกษตรเพ่ิมมูลค่ำ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 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) ประเด็นควำมส ำคัญยุทธศำสตร์ 
(1) ด้ำนควำมมั่นคง (2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน(3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม(5)กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิด  

ควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรีควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพ 
กำรผลิตและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เป็นต้น ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม ( Total Factor 
Productivity: TFP) ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ ำ ท ำให้ขำดพลังในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้น
จำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้องอำศัยกำรผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเอง  
มำกขึ้นท ำให้ทิศทำงทิศทำงของแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นกำรปรับโครงสร้ำง 
กำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมี
คุณภำพและมำตรฐำนสำกล และเพ่ือกำรต่อยอด S-curve เดิมที่ก ำลังจะถึงจุดอ่ิมตัว ให้มีกำรพัฒนำต่อไปได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำ อุตสำหกรรมใหม่ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป 

อีกทั้งอำชีพหลักของประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรดังนั้นอุตสำหกรรมอำหำรและ
กำรเกษตรมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงควรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร 
ส่งเสริมให้อุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และผู้ประกอบกำรมีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันและกำรส่งออกผลิตภัณฑ์มำกขึ้น อีกท้ังผู้บริโภคมีควำมม่ันใจควำมปลอดภัยในกำรบริโภคอำหำรมำกขึ้น 
เป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่ำงมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  

ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวมปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ ำ ท ำให้ขำด 
พลังในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้อง

อำศัยกำรผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเองมำกขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13  

ความเร่งด่วน :  
ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวมปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ ำ ท ำให้ขำดพลังในกำรขับเคลื่อน  

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้องอำศัยกำรผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเองมำกขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13  

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์อำหำรมูลค่ำสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนำวด้วยนวัตกรรมด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของกำรตลำดและกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสู่ CLMV 

2. เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อำหำร 
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันและกำรส่งออกให้อุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงกำรเดิม   โครงกำรใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนำ    ด ำเนินกำรปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่   
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(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร ธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบกำรด้ำนธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำน

ภำครัฐและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ     
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  
1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับองค์ควำมรู้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรมูลค่ำสูงเพ่ือ

ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในตลำดระดับสำกล จ ำนวน 50 รำย 
2. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับกำรส่งเสริมในกำรยื่นขอรับรองระบบมำตรฐำนกำร

ผลิต หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 25 รำย 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรมูลค่ำสูงเพ่ือตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรในตลำดตลำดระดับสำกล จ ำนวน 50 รำย  

2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำร Food Innovation จ ำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ 
3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำร Food Creative & Craft จ ำนวน 25 ผลิตภัณฑ์  
4. เกิดกิจกรรม CLMV Road Show ในประเทศ 1 ครั้ง 

(๔.๓) ผลลัพธ์  
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรภำคเหนือได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และเกิดผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป  

มีกำรใช้ นวัตกรรม มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีคุณค่ำ และมีคุณภำพมำตรฐำน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงแท้จริง 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ 

องค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรแข่งขันได้อย่ำงมีศักยภำพ สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
มูลค่ำสูงเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรในตลำดระดับสำกล 

2. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนได้รับกำรส่งเสริมเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในกำรยื่นขอกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรผลิต หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้ำสู่ตลำดสำกล 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน   

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65 ก.ค.- ก.ย. 65 

1. จัดท ำ และน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนภำพรวม
ของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์ 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกรรม กรอบแนวคิด
ในกำรด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรคัด เลือก
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.- มิ.ย. 65 ก.ค.- ก.ย. 65 

2. ประชำสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบกำร
ในอุตสำหกรรมอำหำรเข้ำร่วมกิจกรรม ผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรต่ำง ๆ ที่เหมำะสม 

    

3. กำรยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนำว
ด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Food 
Innovation) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 
25 รำย 

    

4. กำรยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรสร้ำงสรรค์เพ่ือ
กำรท่องเที่ยว (Food Creative & Craft) 

    

5. Road Show CLMV ภำยในประเทศ     
6. ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร

พร้อมจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและฉบับ
สมบูรณ ์

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง    จ้ำงเหมำ 
(๗) วงเงินของโครงการ จ ำนวน 6,000,000 บำท 

 (รำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่
ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย 

 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั้งหมด บำงส่วน ไม่มีประสบกำรณ ์
2) เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม 
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ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 
3) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร มีประสบกำรณ์สูง 

มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
ไม่มีประสบกำรณ ์

4) เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง 
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
 ไม่มีประสบกำรณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  
(11.1) มีหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำคกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมร่วมมือกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกัน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(11.2) มีกำรสรุปผลกำรอบรม สัมมนำ พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จำกกำรอบรมสัมมนำ และมีกำรเผยแพร่

ผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
(11.3) มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลโครงกำร พร้อมทั้งปัญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรแก้ไข เพ่ือใช้  

ในกำรพัฒนำโครงกำรในปีต่อๆไป 

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงา : การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล 6,000,000    จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล

กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดท าและน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย
 แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และ
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

102,200      

งบด ำเนินงำน
๑.๑.2 ค่ำตอบแทน 18,000         ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดหลักสูตร (5 คน X 1,200 บาท X 3 ช่ัวโมง X 1 คร้ัง)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 25,000         ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (25 คน X 500 บาท X 2 คร้ัง)
50,000         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม (25 คน X 50 บาท X 4 คร้ัง)

2,100           ค่าเอกสารประกอบการจัดท าโครงการ (30 ชุด x 70 บาท)
2,100           ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 ชุด x 70 บาท)
5,000           ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

658,800      

งบด าเนินงาน
2.๑.๑ ค่าตอบแทน 76,800         ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 8 คน X 1,200 บาท X 8 ช่ัวโมง X 1 คร้ัง

2.1.2 ค่าใช้สอย 50,000         ค่าจัดท าระบบรับสมัครออนไลน์  1 ระบบ X 50,000 บาท 

 1,600           ค่าเอกสารรายละเอียดการรับสมัคร  20 บาท/ชุด X 80 ชุด

 55,000         ค่าจ้างเหมาออกแบบอาร์ตเวิร์คในโครงการ 1 ชุด x 55,000 บาท
60,000         ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )
20,000         ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media)( 10 เว็บไซต์ X 2,000 

บาท )

10,000         ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท ) 

9,000           ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ( 3 คร้ัง X 30 วัน X 100 บาท )
150,000       ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์และออฟไลน์ ( 1 คร้ัง X 150,000 บาท ) 

11,200         ค่าจ้างเหมาผลิต Rollup (4 ช้ิน x 2,800 บาท)
30,000         ค่าจ้างเหมาผลิต Backdrop 1 ชุด x 30,000 บาท

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

17,500         ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง 35 คน X 1 วัน X 500 บาท X 1 วัน
3,500           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง (35 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ X 1 วัน)

48,000         ค่าพาหนะ ต๋ัวเคร่ืองบิน กรรมการ  (8 คน X 6,000 บาท X 1 คร้ัง)
60,000         ค่าพาหนะ รถตู้ กรรมการ  (8 คัน X 2,500 บาท X 2 วัน)
19,200         ค่าท่ีพัก กรรมการ (8 ห้อง X 2,400 บาท X 1 คืน)
32,000         ค่าเช่าสถานท่ี (1 ห้อง  x 8 ช่ัวโมง x 2000 บาท x 2 วัน)

5,000           ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย

1,132,200   

งบด าเนินงาน
3.๑.๑ ค่าตอบแทน 172,800       ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 18 ชม. x 1200 บาท 

15,000          ค่าตอบแทนพิธีกร 1 คน x 5,000 บาท x 3 วัน
45,000          ค่าตอบแทนช่างภาพ 1 ทีม x 15,000 x 3 วัน

 3.1.2 ค่าใช้สอย

90,000         ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง  (60 คน X 3 วัน X 500 บาท)

16,500         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง  (60 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ X 3 วัน)
72,000         ค่าพาหนะ ต๋ัวเคร่ืองบิน วิทยากร (4 คน X 6,000 บาท X 3 คร้ัง)
30,000         ค่าพาหนะ รถตู้ วิทยากร (4 คัน X 2,500 บาท X 3 วัน )
26,400         ค่าท่ีพัก วิทยากร (4 ห้อง X 2,200 บาท X 1 คืน X 3 คร้ัง)
15,000         ค่าเอกสารส าหรับฝึกอบรม และจัดท าคู่มือการอบรม พร้อมถุงใส่เอกสาร (300 บาท/ชุด X 25 กิจการ X 2 คน)
15,000         ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 3 คร้ัง)

120,000       ค่าเช่าสถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (1 ห้อง X 40,000 x 3 คร้ัง)
6,000           ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (3 วัน x 2,000 บาท)

3,000           ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 คร้ัง x 1000 บาท x 3 วัน)

1,500           ค่าของท่ีระลึกประธานในพิธีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช้ิน

4,000           ค่าจัดท าเอกสารรายงานให้ค าปรึกษาฯ ท้ังค่าจัดท าเรียบเรียงและผลิตเอกสาร (จ านวน 20 ราย x 100 บาท x 2 ชุด )

500,000       ค่าจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ 25 ผลิตภัณฑ์ (จ านวน 20 ราย x 25,000 บาท)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมหลักท่ี 4 การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเท่ียว (Food 
Creative & Craft) 25 ราย

1,132,200   

งบด าเนินงาน
4.๑.๑ ค่าตอบแทน 172,800       ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 18 ชม. x 1200 บาท)

15,000          ค่าตอบแทนพิธีกร (1 คน x 5000 บาท x 3 วัน )
45,000          ค่าตอบแทนช่างภาพ (1 ทีม x 15,000 x 3 วัน)

 3.1.2 ค่าใช้สอย 90,000         ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง  (60 คน X 3 วัน X 500 บาท)
16,500         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง  (60 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ X 3 วัน)
72,000         ค่าพาหนะ ต๋ัวเคร่ืองบิน วิทยากร (4 คน X 6,000 บาท X 3 คร้ัง)
30,000         ค่าพาหนะ รถตู้ วิทยากร (4 คัน X 2,500 บาท X 3 วัน )
26,400         ค่าท่ีพัก วิทยากร (4 ห้อง X 2,200 บาท X 1 คืน X 3 คร้ัง)
15,000         ค่าเอกสารส าหรับฝึกอบรม และจัดท าคู่มือการอบรม

พร้อมถุงใส่เอกสาร (300 บาท/ชุด X 25 กิจการ X 2 คน )

15,000         ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 3 คร้ัง)
120,000       ค่าเช่าสถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (1 ห้อง X 40,000 x 3 คร้ัง)

6,000           ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (3 วัน x 2,000 บาท)

3,000           ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 คร้ัง x 1000 บาท x 3 วัน)

1,500           ค่าของท่ีระลึกประธานในพิธีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช้ิน

4,000           ค่าจัดท าเอกสารรายงานให้ค าปรึกษาฯ ท้ังค่าจัดท าเรียบเรียงและผลิตเอกสาร (จ านวน 20 ราย x 100 บาท x 2 ชุด )

500,000       ค่าจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ (25 ผลิตภัณฑ์ x 25,000 บาท)

กิจกรรมหลักท่ี 5 Road Show CLMV ภายในประเทศ 2,919,600   

งบด าเนินงาน
4.๑.๑ ค่าตอบแทน 115,200       ค่าตอบแทนวิทยากร (8 คน x 12 ชม. x 1200 บาท)

15,000         ค่าตอบแทนพิธีกร (1 คน x 5,000 บาท x 2 วัน) 

4.๑.2 ค่าตอบแทน 1,100,000    ค่าจ้างเหมาในการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบตลาด (50 ผลิตภัณฑ์ x 22,000 บาท)
400,000       ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานท่ี   (200 ตรม. x 2000 บาท)
300,000       ค่าจ้างเหมาออกแบบ และผลิต Rollup 50 ผลิตภัณฑ์ x 2 ช้ิน x 3000 บาท

10,000         ค่าจัดเตรียมป้ายช่ือ (Badge) ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
60,000         ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )

20,000         ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media)( 10 เว็บไซต์ X 2,000 
บาท )

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

60,000         ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )

10,000         ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท ) 

9,000           ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ( 3 คร้ัง X 30 วัน X 100 บาท )

3,400           ค่าของท่ีระลึกประธานในพิธีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช้ิน x 2 วัน
90,000         ค่าจัดท าประมวลภาพในการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอนโดยส่งมาเป็นไฟล์ภาพขนาดมาตรฐาน 45,000 บาท x 2 วัน

50,000         ค่าจัดท าวิดีโอสรุปประมวลผลการด าเนินงานท่ีสามารถใช้เผยแพร่ในวงกว้างได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด 
50,000 บาท

14,000         ค่าเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรมและ/หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องส าหรับใช้เผยแพร่ในงานไม่น้อยกว่า 100 ชุด (70 x 200 ชุด)
55,000         ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง (55 คน X 2 วัน X 500 บาท)
11,000         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง (55 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ X 2 วัน)
48,000         ค่าพาหนะ ต๋ัวเคร่ืองบิน วิทยากร (8 คน X 6,000 บาท X 1 คร้ัง)
40,000         ค่าพาหนะ รถตู้ วิทยากรและผู้เก่ียวข้อง (8 คัน X 2,500 บาท X 2 วัน X 1 คร้ัง)

290,000       ค่าท่ีพัก วิทยากร และผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ (58 ห้อง X 2,400 บาท X 2 คืน X 1 คร้ัง)
21,000         ค่าของท่ีระลึก (300 บาท/ชุด X 70 ช้ิน X 1 คร้ัง)
10,000         ค่าประกาศนียบัตร (200 บาท/ชุด X 50 ช้ิน X 1 คร้ัง)

150,000       ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมสาธารณูปโภค จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 วัน (พ้ืนท่ีนิทรรศการ พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า พ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจ รวมถึง
สาธารณูปโภค และการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีจัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน) ( 1 วัน x 150,000 บาท)

2,000           ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (2 วัน x 1000 บาท)
15,000         ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงานเม่ือเสร็จส้ินการจัดงาน  (1 คร้ัง x 15,000บาท)
10,000         ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง x 2 วัน )

6,000           ค่าส่ือบันทึกข้อมูล (Flash Drive) จ านวน 20 ชุด (20 ชุด x 300 บาท)
5,000           ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5. กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ 55,000        

งบด าเนินงาน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 15,000         ค่าจัดท ารายงานความคืบหน้ากิจกกรรมท่ี 1 (1,500 บาท  X 10 ชุด )

15,000         ค่าจัดท ารายงานความคืบหน้ากิจกรรมท่ี 2 (1,500 บาท  X 10 ชุด )
25,000         ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (2,500 บาท x 10 ชุด)
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรตลำดในธุรกิ จ

กำรเกษตรและอำหำร  
2. งบประมำณ 8,398,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เพ่ิมสินค้าเกษตรแปรรูป 
2,919,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า 
5,333,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

บริหารจัดการและติดตามการด าเนินงาน 
146,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร  
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรแปรรูป  
          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 การพัฒนาเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน : แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา  วานิชรัตน์  ต าแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕ 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :        
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มุ่งเน้น

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและมีโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ใช้ประโยชน์
ต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น 

นับแต่ปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ‘โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวี ยน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็น  
‘วาระแห่งชาติ’ ที่จะพาไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายรายได้และโอกาสไปยัง ‘ชุมชน’ ส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากที่จะท าให้ความมั่งคั่ง
ครอบคลุมทุกคน หรือ ‘Inclusive Growth’ อันเป็นหลักการการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของ SDGs สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาภาคเหนือให้มุ่งสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 
 
 
 



๒ 

 

 
(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ ๑.๙๓ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๕ ของพ้ืนที่ 

รวมทั้งหมด โดยพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ อาทิ ข้าว ล าไย มะม่วง ลิ้นจี่ กาแฟ กระเทียม หอมหัวใหญ่ ได้รับรองมาตรฐาน 
GAP ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประมาณ ๒,๒๐๐ ไร่ มีตลาดนัดเกษตรอินทรีย์มากถึง  
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 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาให้ความส าคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการระบาด
ของโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ ส่งผลให้กระแสการดูแลสุขภาพได้รับความสนใจมากขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการ
ตื่นตัวเข้าสู่ธุรกิจของ Food Tech Start Up ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี
การพัฒนาธุรกิจและแสวงหาข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป็นจ านวนมาก ผลสะท้อนจากมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสินค้าเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และในช่วงเวลาไม่นานนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่หลายราย 
เกิดความตื่นตัวและเร่งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีอยู่มากในจังหวัด และความกังวลกับปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การเผาป่าเพ่ือจัดการพ้ืนที่ปลูกพืชส าหรับอาหารสัตว์ หากสามารถลดการบริโภคเนื้อสัตว์ได้ก็จะส่งผลให้สภาพ
ภูมิอากาศดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมถึง 
มีข้อได้เปรียบเชิงพ้ืนที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้หลายประเภท จึงนับว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
น าไปสู่ New S-curve ในระยะต่อไป 

ความเร่งด่วน :  
เหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก 

แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ไม่รุนแรงเท่ากับประเทศอ่ืน แต่ต้องพิจารณาหาแนวทางการฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่มีอยู่เดิมอย่างไร ขณะที่กิจการที่รับผลกระทบหนักที่สุดคือภาคบริการ การท่องเที่ยว เมื่อถอดบทเรียนแล้ว
พบว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมบริการ ต้องมีการกระจายความเสี่ยง ไม่ควรพ่ึงพา Sector อย่างใด 
อย่างหนึ่ง ควร Balance กัน รวมถึงผู้ประกอบการควรกระจายความเสี่ยงด้วยเช่นกัน เช่น หากอยู่ในอุตสาหกรรม
บริการ ต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงในการหารายได้หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนธุรกิจหลักได้ การมีสินค้าหรือ
บริการอ่ืนมาช่วยหารายได้ (เครื่องยนต์ส ารอง) ด้วยเหตุนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงควรด าเนินการส่งเสริมขีดความสามารถ
ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถขยายโอกาสและช่องทางการตลาด
ได้มากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรมาใช้  
ในเชิงพาณิชย์ ให้มีมูลค่าทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการค้าของประเทศที่ต้องการขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ การยกระดับมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายจะช่วยให้ผู้ประกอบการ  
มีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอยู่ถึงเป็นจ านวนมาก  
ในจังหวัดเชียงใหม่ 



๓ 

 

 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG Model)      
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจในการต่อยอด

ธุรกิจเดิมด้วยการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล และพ้ืนที่ต่างภูมิภาค 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง

การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  

๑. เกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตให้ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารและการเกษตร 
๒. ธุรกิจปลายน้ าด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า (การจัดจ าหน่าย ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว) 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  ๑) เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท 
 ๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

การแปรรูปเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย 
 ๓) ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือกระบวนการ

ผลิตเพ่ิมข้ึนจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
(๔.๒) ผลผลิต ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 

 ๒) จ านวนผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ ๓ รายการ 
 ๓) มูลค่าการจ าหน่ายภายในงานและในอนาคต ๑๕ ล้านบาท 

(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑) อุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุน
ผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป แนวโน้มการบริโภค การตลาด รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายในกลุ่มคลัสเตอร์ 

 ๓) ส่งเสริมทางเลือกให้เกษตรกร บรรเทาปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ าในช่วงฤดูกาล
เก็บเก่ียว 



๔ 

 

 ๔) เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ขยายตัว ส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรในพ้ืนที่
ภาคเหนือ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : เกิดการรับรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขยาย

ฐานผู้บริโภคและลดผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะผลผลิตที่ไม่ได้
มาตรฐานของตลาดบริโภคสด 

เชิงลบ : ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากการปรับรูปแบบธุรกิจและลงทุนเพ่ิม หรือมีความเสี่ยงในการ
ทดลองตลาดและหาคู่ค้าใหม่ 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน        

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. ๖๕ ม.ค. - มี.ค. ๖๖ เม.ย. - มิ.ย. ๖๖ ก.ค. - ก.ย. ๖๖  

๑. กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
แปรรูป 

✓ ✓ ✓  

๒. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางการค้าและ
จับคู่เจรจาธุรกิจการค้า   

  
✓ ✓ 

 
๓. การบริหารจัดการและติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๘,๓๙๘,๐๐๐ บาท 
(๘) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - 
(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ 
(๑๐.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 
 



๕ 

 

 
 

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
๑) ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูป 
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓) ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการติดตามผลการเชื่อมโยงตลาดและการ

พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
อย่างสม่ าเสมอ 

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 ความต่อเนื่องของงบประมาณที่อาจต้องจัดสรรให้โครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วนก่อนเป็นล าดับแรก หรือ
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร 8,398,000        
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรแปรรูป

2,919,000        

1. งบด าเนินงาน 2,919,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,919,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 2,919,000        ค่าจ้างเหมากิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรแปรรูป
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,919,000         ฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

ค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการอบรม
- ค่าอาหารกลางวันสถานท่ีเอกชน (ม้ือละ 120 บาท 2 ม้ือ จ านวน 50 ชุด) 12,000 บาท
- ค่าอาหารเย็นสถานท่ีเอกชน (ม้ือละ 120 บาท 1 ม้ือ ๆ ละ 50 ชุด) 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ม้ือละ 35 บาท 4 ม้ือ ๆ ละ 50 ชุด) 7,000 บาท
- ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม (จ านวน 40 คน ๆ ละ 750 บาท/คืน) 30,000 บาท
- ค่าพาหนะไป-กลับของผู้เข้าอบรม (40 คน ๆ ละ 500 บาท) 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายวิทยากร
- ค่าวิทยากรหลัก (16 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท) 19,200 บาท
- ค่าวิทยากรประจ ากลุ่ม (8 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน 4 คน) 19,200 บาท
- ค่าท่ีพักวิทยากร (จ านวน 5 คน ๆ ละ 1,200 บาท/คืน) 6,000 บาท
- ค่าพาหนะไป-กลับของวิทยากร (5 คน ๆ ละ 2,000 บาท) 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน
- ส่ือประชาสัมพันธ์ (จัดท าอาร์ทเวิร์ค ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์ป้ายไวนีล) 20,000 บาท
- ค่าใช้บริการสถานท่ีฝึกอบรม/เคร่ืองเสียงอุปกรณ์ (วันละ 5,000 บาท/วัน จ านวน 2 วัน) 10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาพาหนะรวมน้ ามันเช้ือเพลิงไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี (รถตู้ 5 คัน ๆ ละ 2,000 บาท) 10,000 บาท
- ค่าของสมนาคุณดูงาน (2 ช้ิน ๆ ละ 1,300 บาท) 2,600 บาท
- ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน เอกสารส่ิงพิมพ์ 10,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าอบรม 10,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

» ประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา (Innovation Camp & Contest)
ค่าใช้จ่ายในการช้ีแจงกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย 1 คร้ัง/วัน จ านวน 30 คน
- ส่ือประชาสัมพันธ์รับสมัคร (จัดท าอาร์ทเวิร์ค ค่าลงเผยแพร่ส านักข่าว) 30,000 บาท
- ค่าใช้บริการสถานท่ีท ากิจกรรม/เคร่ืองเสียงอุปกรณ์ (วันละ 10,000 บาท/วัน) 10,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสถานท่ีเอกชน (ม้ือละ 120 บาท 1 ม้ือ ๆ ละ 35 ชุด) 4,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ม้ือละ 50 บาท 2 ม้ือ ๆ ละ 35 ชุด) 3,500 บาท
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (30 คน ๆ ละ 300 บาท) 9,000 บาท
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการอบรม (เก็บข้อมูล ประมวลผลและออกรายงาน) 10,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าอบรม 10,000 บาท
- ค่าวิทยากรหลัก ( 2 คน 8 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท) 19,200 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน ๆ ละ 1,000 บาท) 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียมสถานประกอบการกรณีศึกษา
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้ 2 คัน จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท) 10,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสถานท่ีเอกชน (ม้ือละ 120 บาท 2 ม้ือ ๆ ละ 20 ชุด) 4,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ม้ือละ 50 บาท 4 ม้ือ ๆ ละ 20 ชุด) 4,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าอบรม 5,000 บาท
» งานน าเสนอแผนธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมคร่ึงวันเช้า / เสวนาและน าเสนอแผนธุรกิจ)
ค่าใช้จ่ายในการตัดสินของคณะกรรมการฯ
- ค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ (10 คน ๆ ละ 120 บาท) 1,200 บาท
- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (10 คน ๆ ละ 50 บาท) 500 บาท
- ค่าเดินทางของคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน (10 คน ๆ ละ 1,000 บาท) 10,000 บาท
- ค่าท่ีพักคณะกรรมการ (จ านวน 10 คน ๆ ละ 750 บาท/คืน) 7,500 บาท
ค่าจัดงานสัมมนาและมอบรางวัล
- ค่าสนับสนุนท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (3 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 700,000 บาท) 2,100,000 บาท
- ค่าสนับสนุนรางวัลการแข่งขัน (ชนะเลิศ Best Paper 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 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
- ค่าเช่าและตกแต่งสถานท่ีจัดงาน 50,000 บาท
- ค่าเช่าอุปกรณ์ระบบแสงสีเสียง และระบบเครือข่าย 20,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

- ค่าจ้างพิธีกร 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท 10,000 บาท
- ค่าจัดท าเอกสารแถลงข่าว จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท 10,000 บาท
- ค่าจ้างถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 10,000 บาท
- ค่าส่ือจัดนิทรรศการ 100,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้างานกิจกรรมผู้ประกอบการพบนักลงทุน 50,000 บาท
- ส่ือประชาสัมพันธ์งาน (จัดท าอาร์ทเวิร์ค ค่าลงเผยแพร่ส านักข่าว) 40,000 บาท
- ค่าวิทยากรท่ีเข้าร่วมการเสวนา (4 คนรวมผู้ด าเนินรายการ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท) 9,600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร (4 คน ๆ ละ 2,500 บาท) 10,000 บาท
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการอบรม (เก็บข้อมูล ประมวลผลและจัดท าสรุปรายงานประมวลผล) 30,000 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 2 การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า 5,333,000        
1. งบด าเนินงาน 5,333,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,333,000        
1.1.2 ค่าใช้สอย 5,333,000        
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,333,000         ค่าจ้างเหมาด าเนินการการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ  193,000 บาท

   - ค่าอาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมของผู้ร่วมกิจกรรม (350 บาท x 40 คน) 14,000 บาท
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่เจรจาธุรกิจ (5,000 บาท x 20 คน) 100,000 บาท
   - ค่าท่ีพักของคู่เจรจาธุรกิจ (1,200 บาท x 20 คน) 24,000 บาท
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการและค่าของท่ีระลึก เป็นเงิน 15,000 บาท
   - ค่าจัดท าเอกสาร เป็นเงิน 5,000 บาท
   - ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและบริการจัดการ เป็นเงิน 35,000 บาท
ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 3,940,000 บาท
     - ค่าเช่าพ้ืนท่ี (7 วัน  x 130,000 บาท) เป็นเงิน 910,000 บาท / คร้ัง 1,820,000 บาท
     - ค่าออกแบบ ติดต้ัง/ตกแต่ง/ร้ือถอนคูหาจ าหน่ายสินค้า (40 คูหา x 10,000 บาท) เป็นเงิน 400,000 บาท/คร้ัง 
800,000 บาท

     - ค่าตกแต่งสถานท่ี เป็นเงิน 100,000 บาท/คร้ัง 200,000 บาท
    - ค่ากระแสไฟฟ้า เป็นเงิน 20,000 บาท/คร้ัง 40,000 บาท
    - ค่าระบบแสงสีเสียง  เป็นเงิน 50,000 บาท/คร้ัง 100,000 บาท
    - ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน  เป็นเงิน 75,000 บาท/คร้ัง 150,000 บาท
    - ค่าจัดนิทรรศการและ Display  เป็นเงิน 100,000 บาท/คร้ัง 200,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

    - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าของท่ีระลึก อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เป็นเงิน 45,000 บาท/คร้ัง 90,000 บาท
    - ค่าการแสดงและกิจกรรมพิเศษตลอดระยะเวลาจัดงาน  เป็นเงิน 200,000 บาท/คร้ัง 400,000 บาท
    - ค่าจ้างถ่ายภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหวภายในงาน  เป็นเงิน 20,000 บาท/คร้ัง 40,000 บาท
    - ค่าบริหารจัดการ  เป็นเงิน 100,000 บาท
ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 1,200,000 บาท
     - ค่าก่อสร้างและร้ือถอนคูหา ค่าตกแต่งและปรับสถานท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. เป็นเงิน 200,000 บาท
     - ค่าออกแบบ ก่อสร้างส่วนเวทีพร้อมฉากหลัง/ซุ้มประตูทางเข้างาน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท
     - ค่าจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปา เคร่ืองเสียง  ระบบสุขาภิบาลและส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นเงิน 400,000 บาท
     - ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพิธีเปิดงาน และการแสดง เป็นเงิน 200,000 บาท
     - ค่าบริหารจัดการด้านความสะอาด ความปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการประชุมเตรียมความพร้อม เป็นเงิน 
100,000 บาท

     - ค่าจัดท าส่ือ อาทิ ป้าย ส่ือออนไลน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นเงิน 200,000 บาท
กิจกรรมหลักท่ี 3 การบริหารจัดการและติดตามการด าเนินงาน 146,000           
1. งบด าเนินงาน 146,000           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 146,000           
1.1.1 ค่าตอบแทน 7,800               
  (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 7,800                (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด (2 กิจกรรม ๆ ละ 3 คน ประธาน 1,500 /กรรมการ 

2 คน ๆ ละ 1,200) 7,800 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 128,300           
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 128,300            (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศของเจ้าหน้าท่ีประสานงาน (ค่าหนะ ค่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเล้ียง) 50,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง (3 คร้ัง ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 5,000 บาท) 45,000 บาท
(4) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางเข้าร่วมงานของเจ้าหน้าท่ี/ประธานในพิธีเปิดงาน (รวม 2 คร้ัง) 33,300 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 9,900               
  (1)  วัสดุส านักงาน 5,000                
  (2)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,900                



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
 

การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐาน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)   
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน (SDGs) 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 4 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรมสู่กำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy) 
2. งบประมำณ 16,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-
out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out 
to Tech Startup) 
12,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation Startup) 
4,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  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 

กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (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  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม  วงค์บุตร ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   
สถานที่ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :     

จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) โดยหนึ่งในประเด็น
ส าคัญ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เป็นภาค
ส่วนที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรม 
และ SMEs เป้าหมาย มุ่งเน้นในด้านเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน 
(Standard) และเพ่ิมมูลค่าสินค้าบริการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ( Innovation) ผสมผสานกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ไทยตั้งเป้าวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศูนย์กลางสตาร์ทอัพ 

(Startup Hub) ของภูมิภาคเอเชีย (Startup Thailand 2018, 2561) อันจะน ามาซึ่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด 
และดึงดูดสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน อย่างไรก็ตาม การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม
ในประเทศไทยยังถือเป็นกลไกการสนับสนุนใหม่ องค์ประกอบหลายด้านยังไม่เอ้ืออ านวย อาทิ แหล่งเงินทุนในการ
พัฒนาธุรกิจ งานวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงธุรกิจยังมีน้อย รวมถึงระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ดีใน
การสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส าคัญที่จะพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation 
Ecosystem) ให้เอ้ือต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพ เพราะการเติบโตของธุรกิจไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่จ านวนของเงินทุนแต่
เท่านั้น หากแต่ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดที่โดดเด่นประกอบกับมีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี ก็สามารถสร้างธุรกิจที่
เติบโตอย่างรวดเร็วได้ ดังนั้น แนวทางในการบ่มเพาะธุรกิจจึงต้องประเมินถึงความเหมาะสมและปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อให้การบ่มเพาะฯ ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีแนวทางในการบ่มเพาะ ได้แก่ กระบวนการ
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เร่งความล้มเหลว (Accelerate Failure)  และกระบวนการเร่งเพ่ือความส าเร็จ (Accelerate success) โดยการเข้าสู่
กระบวนการทั้งสองข้างต้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน ความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมถึงสร้างความ
แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด  

ความเร่งด่วน : จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ประกอบการในภาคบริการจ านวนมากท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ธุรกิจปิดกิจการ ส่งผลต่อ
การจ้างงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดและ
ของภูมิภาค โดยการสร้างกลไกในการผลักดัน Startup ในรูปแบบใหม่ เน้นพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ต่อยอดเพ่ือให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่  
(SMEs Spin-out) เพ่ือเป็นการเร่งพัฒนาหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่ งขึ้นและผลักดันให้ เกิดการจัดตั้ งบริษัทใหม่  (Spin -out) โดยมีธุรกิจเดิมเป็น พ่ี เลี้ ยง 
(Brotherhood) พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech 
Startups) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือการด าเนินงาน
และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการให้โดดเด่นมีคุณค่าและมูลค่า
สูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคนี้ เพื่อผลักดันและพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับประเทศ  

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือเร่งการเติบโตของ SMEs ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-out) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยี
สตาร์ทอัพ (Tech Startups) 

2. เพ่ือด าเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเก่ียวกับผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ โดยการสร้าง
กลไกในการผลักดัน Startup ในรูปแบบใหม่ 

3. เพ่ือสร้างโอกาสที่ท าให้เกิดการขยายการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups) แบบ
ก้าวกระโดด และร่วมลงทุนกับนักลงทุนขนาดใหญ่ (Venture Capital) 

4. เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
พัฒนา  ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ 
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 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดิมในทุกภาคส่วนธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่  

ที่มีความสนใจจัดตั้งบริษัทใหม่ให้เป็นธุรกิจ Startup หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  
ที่ผ่านกระบวนการ Spin-Out เป็น Startup หรือผู้ประกอบการที่มีความต้องการขยาย
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดิมในทุกภาคส่วนธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจบ
ใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงภาครัฐ และภาคการศึกษา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
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 จ านวนไม่

น้อยกว่า 20 กิจการ 
4. ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์ความรู้และจัดท าแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ 
กิจกรรมหลักที่ 2 
1. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

(Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน 
2. ผู้ประกอบการมีความรู้และสามารถเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (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 จ านวนไม่

น้อยกว่า 20 กิจการ 
4. ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์ความรู้และจัดท าแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ 
กิจกรรมหลักที่ 2 
จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup)  
ไม่น้อยกว่า 30 คน 
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 (๔.๓) ผลลัพธ์  
กิจกรรมหลักที่ 1 ผู้ประกอบการที่จบหลักสูตรสามารถขยายธุรกิจได้ ร้อยละ 30 
กิจกรรมหลักที่ 2 ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะมีความพร้อม ใน

การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

  เชิงบวก :  1. เกิดเงินลงทุนในกิจการที่จัดตั้งหรือขยายกิจการ โดยเฉลี่ยกิจการละ 1 ล้านบาท 
2. เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกิจการละ 3 คน 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักที่ 1 การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech Startup) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
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 

✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักที่  2 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative 
Innovation Startup) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
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 . ประชุมวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 

✓    

2. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้า
ร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ ที่เหมาะสม 

✓    

3 . จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) พัฒนาพ้ืนฐานธุรกิจ 
เชิงลึก และสร้างแรงบันดาลใจ  
“3 Days Startup Bootcamp” 

 ✓   

4 . จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) พัฒนาแนวคิดการ
จัดตั้งธุรกิจเชิงลึก 

 ✓   

5 . กิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึก
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ผ น ธุ ร กิ จ
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 

 ✓ ✓  
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.65 - ธ.ค. 65 ม.ค.66 - มี.ค. 66 พ.ค.66 - ก.ค.66 ส.ค.66 - ก.ย.66 

6 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม  “ 1  D a y s 
Startup Pitching”  

  ✓  

7. การติดตามและประเมินผล
กิจกรรม   ✓ 

 
✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  
  ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 16,000,000 บาท 

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ         มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ          มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์
 
 
 



๖ 

 

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ : 
 มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพ่ือใช้ในการพัฒนา
โครงการในปีต่อๆไป 
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

  - ไม่มี - 
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :

โครงการ : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจเชียงใหม่ 
(Chiang Mai Startup Driven Economy)

16,000,000    

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และ
วิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ท่ีมีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech Startup)

12,000,000    
1.ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดต้ังบริษัทใหม่ (Spin-out) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups) ไม่น้อยกว่า 60
 ราย
2.ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 กิจการ (แบ่งเป็นผู้ประกอบการ (Spin-out) จากธุรกิจเดิม 10
 กิจการ และผู้ประกอบการ (Startup) 10 กิจการ
3.ผู้ประกอบการได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของโมเดลธุรกิจใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
4.ผู้ประกอบการได้พัฒนาองค์ความรู้และจัดท าแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ

กิจกรรมย่อยท่ี 1  : การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ Tech Startup 6,133,700      
30,400           1.1 กิจกรรมย่อย : จัดท าและน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงาน

กิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

20,000            ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) ( 20 คน X 1 ม้ือ X 2 วัน X 500 บาท )
4,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) ( 20 คน X 2 ม้ือ X 2 วัน X 50 บาท )
1,400              ค่าเอกสารประกอบการประชุม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) ( 20 ชุด X 70 บาท )
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

548,400         1.2 กิจกรรมย่อย : ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบธุรกิจเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรม
17,500            ค่าจ้างเหมาออกแบบ และผลิต โปสเตอร์  พร้อมท้ังเผยแพร่ (500 แผ่น x 35 บาท)

100,000          ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีมีช่ือเสียง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 เว็ปไซต์
(10 เว็ปไซต์ x 10,000 บาท)

60,000            ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
40,000            ค่าจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  (1 ระบบ x 40,000 บาท)
10,000            ด าเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านส่ือวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (2 คล่ืนวิทยุ x 5,000 บาท)
47,000            ค่าเช่าจอ LED  พร้อมระบบติดต้ัง

180,000          ค่าเช่าสถานท่ี รวมถึงตกแต่ง-ร้ือถอน ท าความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เวที โซฟา (1 วัน X 180,000 บาท)

17,000            ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (2 คน x 8,500 บาท)
2,400              ค่าท่ีพักวิทยากร (2 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง
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7,200              ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (2 คน x 1,200 บาท X 3 ช่ัวโมง)
5,000              ค่าจ้างเหมาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม
7,000              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะน าโครงการ (100 คน x 2 ม้ือ  35 บาท)

40,000            ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะน าโครงการ (100 คน x 1 ม้ือ x 1วัน x 400 บาท)
10,000            ค่าจ้างเหมาการบันทึกและจัดท าภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 5,000 บาท)

300                 ค่าเอกสารประกอบการสัมมนาแนะน าโครงการ (150 ชุด x 20 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

87,100            1.3 กิจกรรมย่อย : คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
18,000            

ด าเนินการจัดประชุมวิทยากร จ านวนไม่น้อยกว่า 2 วัน
 - จัดเตรียมอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 
   (15 คน x 1 ม้ือ x 500บาท x 2 คร้ัง) 
 - จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 
   (15 คน x 2ม้ือ x 50บาท x 2คร้ัง)

42,500            ค่าพาหนะวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 8500 บาท)
19,200            ค่าท่ีพักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 ห้อง x 2วัน x 1,200 บาท)

2,400              ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (120 ชุด x 20 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

124,300         1.4 กิจกรรมย่อย : จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “2 Days Tech Startup: From Pain Point to Customer Journey” เพ่ือระบุปัญหาของลูกค้า
และน ามาพัฒนาแผนธุรกิจจากความต้องการเชิงลึกของลูกค้า

35,000            ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 2 ม้ือ x 500 บาท)
3,500              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)

25,500            ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (3 คน x 8500 บาท)
7,200              ค่าท่ีพักวิทยากร (3 ห้อง x 2 วัน x 1,200 บาท)

43,200            ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (3 คน x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน x 1,200 บาท)
3,500              ค่าเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)
1,400              ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 40 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

457,975         1.5 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitching Business Idea”  คัดเลือกผู้ประกอบการจ านวน 10 ราย
150,000          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร Mentor จากต่างประเทศ (5 คน x 30,000 บาท)

85,000            ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน  x 8,500 บาท)
36,000            ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท)

450                 ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
144,000          ค่าตอบแทนวิทยากร Mentor ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (10 คน x 2 วัน x 6 ช่ัวโมง x 1,200 บาท)

20,000            ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)
2,000              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท)
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525                 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 15 บาท)
            15,000 จัดท ารายงานความก้าวหน้าท่ีประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การด าเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จส้ินโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผล

การประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จ านวน 5 เล่ม DVD จ านวน 5 ชุด

5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)
140,725         1.6 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Matching Mentor & Networking”

30,000            ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด  (30 คน x 1 วัน  x 1000 บาท)
1,500              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด  (30 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท)

85,000            ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน  x 8,500 บาท)
12,000            ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)

225                 ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (15 ชุด x 15 บาท)
2,000              ค่าจัดท าเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,000              ค่าจ้างพิธีกรบรรยายไทยและอังกฤษ (1 วัน x 5,000 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

3,761,500      1.7 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “One on One and Group Mentoring”
160,000          ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 8 วัน  x 1000 บาท)

8,000              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด  (20 คน x 8 ม้ือ x 50 บาท)
425,000          ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน  x 8,500 บาท x 5 คร้ัง)

60,000            ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ  (10 ห้อง x 5 วัน x 1,200 บาท)
900,000          ค่าตอบแทนเหมาจ่ายท่ีปรึกษาชาวไทย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 60,000 บาท x 3 เดือน)

1,800,000       ค่าตอบแทนเหมาจ่ายท่ีปรึกษาชาวต่างชาติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 120,000 บาท x 3 เดือน )
400,000          ค่าวิเคราะห์และส ารวจตลาดเบ้ืองต้น (Validate Idea) (10 ผู้ประกอบการ x 40,000 บาท)

1,500              ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชุด x 15 บาท x 5 คร้ัง)
2,000              ค่าจัดท าเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

983,300         1.8 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitch Demo” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอแผนธุรกิจให้แก่กรรมการและนักลงทุน ชิงเงินสนับสนุนต่อ
ยอดธุรกิจ

75,000            ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 1 ม้ือ x 1วัน x 500 บาท)
15,000            ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 2 ม้ือ  50 บาท)
85,000            ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน  x 8500 บาท x 1 คร้ัง)
15,000            ค่าใช้ท่ีพัก Mentor ไทยและต่างชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม  (10 ห้อง x 1 คืน x 1,500 บาท)
20,000             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (4 คน  x 5,000 บาท 

x 1 คร้ัง)

4,800               ค่าท่ีพักนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching  (4 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท)
20,000            ค่าตอบแทนนักลงทุนเป็นกรรมการตัดสินเหมาจ่าย (4 คน x 5,000 บาท)

3,000              ค่าจัดท าเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (150 ชุด x 20 บาท)
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10,000            ด าเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านส่ือวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟังการ Pitching (2 คล่ืนวิทยุ x 5,000 บาท)

60,000            ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ผู้ Pitching (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
36,500            ค่าเช่าจอ LED  พร้อมระบบติดต้ัง

200,000          ค่าเช่าสถานท่ี รวมถึงตกแต่ง-ร้ือถอน ท าความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เวที โซฟา (1 วัน X 200,000 บาท)

10,000            ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (2 คน x 5,000 บาท)
12,000            จัดให้มีการบันทึกและจัดท าภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 6,000 บาท)

400,000          ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลท่ี 1 มูลค่า 200,000 บาท, รางวัลท่ี 2 มูลค่า 150,000 บาท 
และรางวัลท่ี 3 มูลค่า 50,000 บาท)

5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)
            12,000 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การด าเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จส้ินโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการ

ประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จ านวน 5 เล่ม DVD จ านวน 5 ชุด

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การส่งเสริมการขยายธุรกิจผู้ประกอบการ Tech Startup 5,866,300      
30,400           กิจกรรมย่อย 2 : จัดท าและน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงาน

กิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

20,000              - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) ( 20 คน X 1 ม้ือ X 2 วัน X 500 บาท )
4,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) ( 20 คน X 2 ม้ือ X 2 วัน X 50 บาท )
1,400                - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) ( 20 ชุด X 70 บาท )
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

573,000         2.2 กิจกรรมย่อย : ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบธุรกิจเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรม
17,500            ด าเนินการออกแบบ และผลิต โปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น พร้อมท้ังเผยแพร่ (500 แผ่น x 35 บาท)

100,000          ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีมีช่ือเสียง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 
เว็ปไซต์
(10 เว็ปไซต์ x 10000 บาท)

60,000            ด าเนินการออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
40,000            ค่าจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  (1 ระบบ x 40,000 บาท)
10,000            ด าเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านส่ือวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (2 คล่ืนวิทยุ x 5,000 บาท)
12,500            ด าเนินการออกแบบและผลิตส่ือ (ไวนิล) พร้อมติดต้ังและร้ือถอน  (5 ช้ิน x 2,500 บาท)

500                 ด าเนินการจัดท าเอกสารใบสมัคร (100 ชุด x 5 บาท)
45,000            ค่าเช่าจอ LED  พร้อมระบบติดต้ัง

3,000              จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)
150,000          ค่าเช่าสถานท่ี รวมถึงตกแต่ง-ร้ือถอน ท าความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เวที โซฟา (1 วัน X 150,000 บาท)

15,000            ค่าพาหนะวิทยากรบรรยายแนะน าโครงการ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (2 คน x 7,500 บาท)
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3,000              ค่าท่ีพักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (2 ห้อง x 1 วัน x 1,500 บาท)
6,000              ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (2 คน x 3,000 บาท)
5,000              ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม

10,500            จัดเตรียมอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะน าโครงการ (150 คน x 2 ม้ือ  35 บาท)
75,000            จัดเตรียมอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะน าโครงการ (150 คน x 1 ม้ือ x 1วัน x 500 บาท)
12,000            จัดให้มีการบันทึกและจัดท าภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 6,000 บาท)

3,000              จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาแนะน าโครงการ (150 ชุด x 20 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

97,900           2.3 กิจกรรมย่อย : คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
18,000            

ด าเนินการจัดประชุมวิทยากร จ านวนไม่น้อยกว่า 2 วัน
 - จัดเตรียมอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 
   (15 คน x 1 ม้ือ x 500บาท x 2 คร้ัง) 
 - จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 
   (15 คน x 2ม้ือ x 50บาท x 2คร้ัง)

42,500            ค่าพาหนะวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 8,500 บาท)
30,000            ค่าท่ีพักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

(10 ห้อง x 2วัน x 1,500 บาท)
2,400              ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (120 ชุด x 20 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

275,950         2.4 กิจกรรมย่อย : จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “3 Days Foundation People Skills for Leadership and Brand Storytelling” เพ่ือให้ปู
พ้ืนฐานทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการสร้าง   แบรนด์ให้แก่ธุรกิจตนเอง

52,500            ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 3 ม้ือ x 500 บาท)
5,250              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x3 ม้ือ x 50 บาท)

42,500            ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 8,500 บาท)
22,500            ค่าท่ีพักวิทยากร (5 ห้อง x 3 วัน x 1,500 บาท)

144,000          ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (5 คน x 8 ช่ัวโมง x 3 วัน x 1,200 บาท)
3,500              ค่าเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)

700                 ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 20 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

560,675         2.5 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitching Demo”  คัดเลือกผู้ประกอบการจ านวน 10 ราย

250,000          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร Mentor จากต่างประเทศ (5 คน x 40,000 บาท)
85,000            ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน  x 8500 บาท)
36,000            ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท)
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450                 ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
144,000          ค่าตอบแทนวิทยากร Mentor ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (10 คน x 2 วัน x 6 ช่ัวโมง x 1,200 บาท)

20,000            ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)
2,000              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท)

525                 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 15 บาท)
            17,700 จัดท ารายงานความก้าวหน้าท่ีประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การด าเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จส้ินโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผล

การประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จ านวน 5 เล่ม DVD จ านวน 5 ชุด
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

         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 จ านวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 3 ม้ือ x 500 บาท)

5,250              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 35 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x3 ม้ือ x 50 บาท)
25,500            ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (3 คน x 8,500 บาท)
10,800            ค่าท่ีพักวิทยากร (3 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท)
64,800            ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (3 คน x 6 ช่ัวโมง x 3 วัน x 1,200 บาท)

3,500              ค่าเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)
700                 ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 20 บาท)

5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)
141,325         2.7 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Matching Mentor & Networking”

30,000            ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด  (30 คน x 1 วัน  x 1000 บาท)
1,500              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด  (30 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท)

85,000            ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน  x 8,500 บาท)
12,000            ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor (10 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)

225                 ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (15 ชุด x 15 บาท)
2,000              ค่าจัดท าเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,600              ค่าจ้างพิธีกรบรรยายไทยและอังกฤษ (1 วัน x 5,600 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

3,041,500      1.8 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “One on One and Group Mentoring”
160,000          ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 8 วัน  x 1000 บาท)

8,000              ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด  (20 คน x 8 ม้ือ x 50 บาท)
425,000          ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (10 คน  x 8,500 บาท x 5 คร้ัง)

60,000            ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ  (10 ห้อง x 5 วัน x 1,200 บาท)
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900,000          ค่าตอบแทนเหมาจ่ายท่ีปรึกษาชาวไทยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 60,000 บาท x 3 เดือน)
1,080,000       ค่าตอบแทนเหมาจ่ายท่ีปรึกษาชาวต่างชาติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 120,000 บาท x 3 เดือน )

400,000          ค่าวิเคราะห์และส ารวจตลาดเบ้ืองต้น (Validate Idea) (10 ผู้ประกอบการ x 40,000 บาท)
1,500              ค่าจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชุด x 15 บาท x 5 คร้ัง)
2,000              ค่าจัดท าเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)

982,500         2.9 กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรม “Pitch Demo” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอแผนธุรกิจให้แก่กรรมการและนักลงทุน ชิงเงินสนับสนุนต่อ
ยอดธุรกิจ

75,000            ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 1 ม้ือ x 1วัน x 500 บาท)
15,000            ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (150 คน x 2 ม้ือ  50 บาท)
68,000            ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน  x 8,500 บาท x 1 คร้ัง)

9,600              ค่าใช้ท่ีพัก Mentor ไทยและต่างชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม  (8 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท)
30,000            ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (4 คน  x 7,500 บาท x

 1 คร้ัง)
4,800              ค่าท่ีพักนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching  (4 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท)

20,000            ค่าตอบแทนนักลงทุนเป็นกรรมการตัดสินเหมาจ่าย (4 คน x 5,000 บาท)
3,000              ค่าจัดท าเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (150 ชุด x 20 บาท)

10,000            ค่าผลิตสปอตโฆษณาผ่านส่ือวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟังการ Pitching (2 คล่ืนวิทยุ x 5,000 บาท)
30,000            ค่าจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  (1 ระบบ x 30,000 บาท)
60,000            ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ผู้ Pitching (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
45,000            ค่าเช่าจอ LED ขนาด 3 x 5 เมตร พร้อมระบบติดต้ัง

150,000          ค่าเช่าสถานท่ี รวมถึงตกแต่ง-ร้ือถอน ท าความสะอาด พร้อมอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เวที โซฟา (1 วัน X 150,000 บาท)

15,000            ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุมวันละ 5,000 บาท จ านวน  3 คน
3,000              จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)

10,000            ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (2 คน x 5,000 บาท)
12,000            จัดให้มีการบันทึกและจัดท าภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 6,000 บาท)

400,000          ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลท่ี 1 มูลค่า 200,000 บาท, รางวัลท่ี 2 มูลค่า 150,000 บาท 
และรางวัลท่ี 3 มูลค่า 50,000 บาท)

            17,100 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การด าเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จส้ินโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จ านวน 5 เล่ม DVD จ านวน 5 ชุด

5,000              ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง)
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กิจกรรมหลักท่ี 2 : สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)

4,000,000      

1. จ านวนผู้ท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน
           23,050  1. วางแผนการด าเนินกิจกรรม

9,000               - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน X 2 วัน X 300 บาท)
3,000               - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (15 คน X 2 วัน X 2 ม้ือ X 50 บาท)
1,050               - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (15 คน X 70 บาท X 2 วัน)

10,000             ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง x 2 วัน)
         434,290  2. เปิดรับสมัครรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม

70,000              - ค่าจ้างเหมาออกแบบและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์

25,000              - ค่าจ้างเหมาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที

15,000              - ค่าจ้างเหมาเผยแพร่สปอตวิทยุ

60,000              - ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR

100,000            - ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ดตลอดโครงการ

6,000                - ค่าอาหารครบทุกม้ือ (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (10 คน X 1 วัน X 2 ม้ือ X 300 บาท/ม้ือ)

7,500                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วิทยากรและผู้ด าเนินงาน  (10 คน X 1 ม้ือ X 50 บาท X 3 วัน)

36,000               - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ด าเนินการเป็นคณะกรรมการกล่ันกรองคุณสมบัติ (5 คน X 1 วัน X 6 ช่ัวโมง X 1 คร้ัง)

30,000               - ค่ารถรับจ้างเหมาจ่าย  (5 คน X 1 คร้ัง X 1 วัน X 2,000 บาท)

33,000              - ค่าท่ีพักวิทยากร (5 คน/วัน X 1 ห้อง X 3 วัน X 2,200 บาท )

30,000              - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบินไป-กลับ)  (5 คน X 1 คร้ัง X 6,000 บาท)

16,790              - ค่าวัสดุอุปกรณ์

5,000               ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง x 1 วัน)
         459,740  3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาพ้ืนฐานธุรกิจเชิงลึก และ สร้างแรงบันดาลใจ “3 Days Startup Bootcamp”

81,000              - ค่าอาหารครบทุกม้ือ (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (50 คน X 3 วัน X 2 ม้ือ X 300 บาท/ม้ือ)

7,500                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (50 คน X 1 ม้ือ X 50 บาท X 3 วัน)

108,000            - ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน X 3 วัน X 6 ช่ัวโมง X 1200 บาท)

30,000               - ค่ารถรับจ้างเหมาจ่าย  (5 คน X 1 คร้ัง X 3 วัน X 6,000 บาท)

33,000              - ค่าท่ีพักวิทยากร (5 คน/วัน X 1 ห้อง X 3 วัน X 2,200 บาท )

90,000              - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบินไป-กลับ)  (5 คน X 3 คร้ัง X 6,000 บาท)

67,500             - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม (30 คน X 750 บาท X 30 วัน)

16,790              - ค่าวัสดุอุปกรณ์

10,500              - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (30 คน X 70 บาท/ชุด X 3 วัน)

450                    - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)

15,000             ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง x 3 วัน)
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

         604,540  4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาแนวคิดการจัดต้ังธุรกิจเชิงลึก

86,400              - ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน/วัน X 3 วัน X 6 ช่ัวโมง X 2,000 บาท)

90,000              - ค่าอาหารครบทุกม้ือ (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (50 คน X 3 วัน X 2 ม้ือ X 300 บาท/ม้ือ)

50,000              - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (50 คน X 2 ม้ือ X 10 วัน)

26,400              - ค่าท่ีพักวิทยากร (4 คน/วัน X 1 ห้อง X 3 วัน X 2,200 บาท )

225,000            - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม (30 คน X 750 บาท X 10 วัน)

60,000              - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบินไป - กลับ)(10 คน X 1 คร้ัง X 6000 บาท)

24,000               - ค่ารถรับจ้างเหมาจ่าย  (4 คน X 1 คร้ัง X 3 วัน X 2,000 บาท)

10,500              - ค่าคู่มือ หนังสือคู่มือและเอกสารประกอบส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (30 คน X 350 บาท/ชุด)

15,000              - ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง x 3 วัน)

450                    - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)

16,790              - ค่าวัสดุอุปกรณ์
      1,583,240  5. กิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

576,000            - ค่าตอบแทนวิทยากร  (3 คน X 3 คร้ัง X 6 ช่ัวโมง X 1,200 บาท)

252,000          

  - ค่าจ้างเหมาให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Model) (ผู้เช่ียวชาญ 1 คน ต่อ ผู้เข้าร่วมอบรม 1 คน) (7 คน X 6 ช่ัวโมง X 3 
คร้ัง X 2,000 บาท)

126,000            - ค่าอาหารครบทุกม้ือ (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (70 คน X 1 วัน X 3 คร้ัง X 2 ม้ือ X 300 บาท/ม้ือ)

21,000              - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (70 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท X 3 คร้ัง)

66,000              - ค่าท่ีพักวิทยากรและผู้ให้ค าปรึกษา (10 คน X 1 ห้อง X 1 วัน X 3 คร้ัง X 2,200 บาท)

225,000            - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม (10 คน X 1 วัน X 3 คร้ัง X 750 บาท)

180,000            - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบินไป - กลับ) (10 คน X 3 คร้ัง X 6,000 บาท)

15,000               - ค่าคู่มือ หนังสือคู่มือและเอกสารประกอบส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดจนเคร่ืองมือประกอบการเรียน (30 คน X 500 บาท/ชุด)

90,000              - ค่าจัดท าเอกสารแผนธุรกิจ (Business Model) (30 คน X 1 เล่ม X 3,000 บาท)

16,790              - ค่าวัสดุอุปกรณ์

450                    - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)

15,000             ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง x 3 วัน)
         895,140  6. จัดกิจกรรม “1 Days Startup Pitching”

320,000            - ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมค่าสาธารณูปโภค  (400 ตรม. X 800 บาท X 1 วัน)

1,000                - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (1 วัน x 1000 บาท)

50,000              - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีและจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากกิจกรรม Pitching ในการน าเสนอแผนธุรกิจ (Business Model) 1 คร้ัง

15,000              - ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงานเม่ือเสร็จส้ินการจัดงาน  (1 คร้ัง x 15,000บาท)
11,200             - ค่าจ้างเหมาผลิต Rollup (4 ช้ิน x 2,800 บาท)
60,000             - ค่าจ้างเหมาผลิต Backdrop (2 ชุด x 30,000 บาท)
12500 จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับประธานในพิธีเปิด/แขกวีไอพี จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน (5 ช้ิน x 2,500 บาท)

36,000              - ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน X 1 วัน X 6 ช่ัวโมง X 1,200 บาท)
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30,000              - ค่าพาหนะวิทยากร(เคร่ืองบิน ไป - กลับ)(5 คน X 1 คร้ัง X 6,000 บาท)

6,000                - ค่าท่ีพักวิทยากร (5 คน X 1 ห้อง  X 1,200 บาท )

15,000              - ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (50 คน X 1 ม้ือ X 1 วัน X 300 บาท)

5,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (50 คน X 2 ม้ือ X 1 วัน X 50 บาท)

450                    - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)

10,000              - ค่าตอบแทนพิธีกรในการด าเนินรายการ Pitching (2 คน X 5000 บาท)

5,000                - ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 1 คร้ัง x 1 วัน)
115,000          ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลท่ี 1 มูลค่า 50,000 บาท, รางวัลท่ี 2 มูลค่า 40,000 บาท 

และรางวัลท่ี 3 มูลค่า 25,000 บาท)

16,790              - ค่าวัสดุอุปกรณ์

155,000            - ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพน่ิงทุกกิจกรรมและจัดท าส่ือวิดีโอประชาสัมพันธ์ความส าเร็จตลอดโครงการ

6,200                - ค่าส่ือบันทึกข้อมูล (Flash Drive) จ านวน 20 ชุด (20 ชุด x 310 บาท)

25,000              - ค่าจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี พร้อมดีวีดี (10 ชุด X 3 งวด)
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมตลำดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang 

Mai Brand) สินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ และสินค้ำเชิงสร้ำงสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. งบประมำณ 10,132,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการด าเนินการรับสมัคร การส ารวจ การคัดเลือก เพ่ือให้ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) 
250,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด 
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จ านวน ๒ 
ครั้งๆ ละ ๕๐ คูหา 
7,382,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX , 
STYLE BANGKOK หรืองานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ
ส่วนราชการอ่ืนจัดขึ้น) จ านวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐  คูหา 
2,500,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                                (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  11 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) สินค้าสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่    

กิจกรรมหลักที่ 1 การด าเนินการรับสมัคร การส ารวจ การคัดเลือก เพ่ือให้ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมือง
เชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)  

         วงเงิน 250,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด  (Chiang Mai Brand) สินค้าที่ 

มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ 
ต่างภูมิภาค จ านวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐ คูหา   วงเงิน 7,382,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 3 เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX , STYLE BANGKOK หรืองานที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วนราชการอ่ืนจัดขึ้น) จ านวน 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 : การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา  วานิชรัตน์  ต าแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕ 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :        
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP  SMEs  ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การบริหารจัดการภายใน
องค์กร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ การปรับโครงสร้างกลไก  การ
สนับสนุนและขับเคลื่อนให้เป็นระบบ และมีเอกภาพท่ีชัดเจนทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและโอกาส ใน
การลงทุนในต่างประเทศ   
 ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให้ความคุ้มครองสินค้า
ไทยหรือสินค้าต่างประเทศที่มีการเรียกขานตามชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ โดยที่สินค้านั้นต้องมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะเชื่อมโยง กับแหล่งภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ให้สามารถน าไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ โดยในจังหวัดเชียงใหม่ มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่  ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ศิลาดล
เชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ ร่มบ่อสร้าง จังหวัดล าพูน ขึ้นทะเบียน ผ้าไหมยกดอกล าพูน ล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง ล าไย
เบี้ยวเขียวล าพูน จังหวัดล าปาง ขึ้นทะเบียน ข้าวแต๋นล าปาง ชามไก่ล าปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นทะเบียน ผ้า
ฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม และถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน สังเกตได้ว่าสินค้าหลายประเภทในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนมีความความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแหล่งที่มาและยากต่อการเลียนแบบ จังหวัดต่าง ๆ จึงมีแนวคิด
ก าหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Provincial Brand) เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งก าเนิดของสินค้าหรือ
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บริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดนั้น ๆ โดยสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ผ่านการรับรองมาตรฐานใน
ระดับประเทศหรือระดับสากล บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัด ตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดมีภาพลักษณ์ที่ดี และชัดเจนต่อผู้บริโภคภายในประเทศ
และต่างประเทศ ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่า ซึ่งจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ให้เป็นที่รู้ จักและเป็น
หลักประกันให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ได้รับรู้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งหรือพ้ืนที่ใด ใน
ขณะเดียวกันอาจจะมีการใส่เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปในฉลากก ากับตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
เกิดความน่าเชื่อถือ น่าประทับใจ จนกระทั่งในบางครั้ง ตัวเรื่องราวหรือตราสัญลักษณ์ รวมไปถึงสัญลักษณ์อ่ืนใดที่
ประกบอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากแนวคิดเพ่ิมมูลค่า (Creative Economy) ก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ (Innovation) อาจเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์นั้นยิ่งกว่าการรับรู้ถึงคุณค่าจากตัว
ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จังหวัดมี
ภาพลักษณ์ที่ดีและชัดเจนต่อผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่า ซึ่ง
จะต้องมีการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอ่ืน ๆ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้านการผลิตและ

สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้ง มีภูมิอากาศที่ดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจ านวน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน ค้าขายสินค้า/
บริการต่าง ๆ มาอย่างช้านาน ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าว ต่างมีความโดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตั ว สามารถ
ดึงดูดความสนใจและถือเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างสูง โดยในปี ๒๕๔๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ริเริ่มให้มีการจัดท าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) เพ่ือรับรองสินค้าที่มีแหล่งผลิต 
หรือการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีการสื่อเอกลักษณ์ของ
ล้านนาและเชียงใหม่ โดยเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก กล่าวคือ ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินค้า/บริการ ในจังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม ไปจนถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าว ขาด
ความต่อเนื่อง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ส่งผลให้การด าเนินการดังกล่าว ไม่สามารถ
ด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน 

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) ถือเป็นเครื่องมือช่วยในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งหากมีการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีการส่งเสริม สนับสนุนการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และส่งเสริม
ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาด และขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลดี และขยายมู ลค่าทางการค้า
ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป   

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) :  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

ของตลาด เปลี่ยนการใช้จ่าย และเปลี่ยนการติดต่อสื่อสาร ในมุมของผู้ประกอบการ การมาถึงของ Digital 
Disruption ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ไม่น้อย หากผู้ประกอบการสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือเติมเต็ม
ช่องว่างทางธุรกิจได้ด้วยตนเอง หรือผู้ประกอบการสามารถน านวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วมาต่อยอดให้ธุรกิจของตนเอง 
เช่นการใช้ประโยชน์จาก ออนไลน์ มาร์เก็ตเพลส ที่ลงขายสินค้าได้ รวมถึงมีระบบจัดการหลังบ้านที่ใช้งานง่ายรวมถึง
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การจ่ายเงินครบในที่เดียว ท าให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME สามารถขายออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องลงทุนท าตลาด
เอง การด าเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการให้ได้ รับประสบการณ์ตรงจากการเข้า
ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ การทดสอบตลาดผู้บริโภคในต่างภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๑. ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาค 

 ๒. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย   

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕      สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๖  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาคอ่ืน 

(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. ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เช่น ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารของจังหวัดฯ  ผู้ประกอบการสินค้า

หัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม OTOP, SMEs 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด ๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 

 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
(๔.๒) ผลผลิต ๑. ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 

๒. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมช่องทางด้านการตลาดทั้งสินค้าและ
บริการของจังหวัดเชียงใหม่ 

๓. มาตรฐาน ศักยภาพสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ และภาพลักษณ์  มีการพัฒนาและ
ยกระดับเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น 
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(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑. เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการขยายตัวของการค้าในภูมิภาค 
๒. เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  ให้มีการ

พัฒนาและปรับตัวกับการค้ายุคใหม่ 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เดิมและเปิดโอกาสในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต เกิดการแข่งขันเพ่ือปรับตัวการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ท าการตลาดและจ าหน่ายมากขึ้น 
เชิงลบ : -ไม่มี- 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลา
ที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)        
     

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
65 

ม.ค. - มี.ค. 
66 

เม.ย. - มิ.ย. 
66 ก.ค. - ก.ย. 66 

๑. การด าเนินการรับสมัคร การ
ส ารวจ การคัดเลือก เพ่ือให้ได้รับ 
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์  
เมืองเชียงใหม่ หรือสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  

✓ ✓ ✓ ✓ 

๒. จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด   
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มี
ศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด/
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค 

 
 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

๓. เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX , 
STYLE BANGKOK หรืองานที่กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ
ส่วนราชการอ่ืนจัดขึ้น) จ านวน ๑ ครั้ง 
ไม่น้อยกว่า ๒๐  คูหา 
 

     
 ✓ 

 
  

  
✓ 

 
  

 
 ✓ 

 
  

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๑๐,๑๓๒,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(๘) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ - 



๕ 

 

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ 
(๑๐.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 
(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : 

๑) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ข้อจ ากัดการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีกิจกรรมเข้าร่วมงานที่หน่วยงานอ่ืนจัด 
ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมโดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการ :โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai Brand)  สินค้าท่ีมี
ศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่

10,132,000      

กิจกรรมหลักท่ี 1 การด าเนินการรับสมัคร การส ารวจ การคัดเลือกเพ่ือให้ได้รับตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) /ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

250,000           

๑. งบด าเนินงาน 250,000            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 181,000            
 1.1.2 ค่าใช้สอย 181,000            
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 29,000              

12,000                - ค่าอาหาร ม้ือละ 120 บาท จ านวน 10 คน 10 คณะ (120 x 10 x 10 = 12,000 บาท)
7,000                  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 บาท วันละ 2 ม้ือ จ านวน 10 คน 10 คณะ (35 x 2 x 10 x10 = 7,000 บาท)

10,000               - ค่าจัดท าเอกสารการประชุม จ านวน 10 คณะๆ ละ 500 บาท  (2 คร้ัง)
        (3) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 152,000             - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการลงพ้ืนท่ีของคณะกรรมการฯ คณะท างาน และเจ้าหน้าท่ี

72,000                (1) ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน  10 คน 10 คณะ ๆ ละ 240 บาท 3 วัน (100 x 240 x 3 = 72,000)
80,000                (2) ค่าท่ีพัก     จ านวน  10 คน 10 คณะ ๆ ละ 800 บาท  1 คืน (100 X 800 = 80,000)

1.1.3 ค่าวัสดุ 69,000             
        (1) น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000              
        (2) วัสดุส านักงาน 9,000                
        (3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000              
กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่

7,382,000        การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 50 คูหา

๑. งบด าเนินงาน 7,382,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,382,000        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 100,800           
        (1) ค่าตอบแทน 100,800            ค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างฯ

24,000               -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  (2 คร้ัง) 
76,800               -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  (2 คร้ัง) 

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



    
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 7,274,380        
        (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 374,380           

374,380           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี (ช่วงจัดงาน)
31,740              -  ค่าเบ้ียเล้ียง
26,880                   คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี                       7 วัน x 8 คน x 240 บาท x 2 คร้ัง  

4,860                     ผู้บริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป           3 วัน x 3 คน x 270 บาท x 2 คร้ัง      
106,800            -  ค่าท่ีพัก  

76,800                   คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี                       6 วัน x 8 คน  x 800 บาท  x 2 คร้ัง      
30,000                   ผู้บริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป            2 วัน x 3 คน  x 2,500 บาท  x 2 คร้ัง  

172,000             -  ค่าเดินทาง  
112,000                 คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี                    8 คน  x  7,000 บาท  x 2 คร้ัง 

60,000                   ผู้บริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป         3 คน  x 10,000 บาท  x 2 คร้ัง 
63,840             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส ารวจพ้ืนท่ี

8,640                   - ค่าเบ้ียเล้ียง   6 วัน x 3 คน x 240  บาท x 2 คร้ัง         
19,200                 - ค่าเช่าท่ีพัก   4 วัน x 3 คน x 800  บาท x 2 คร้ัง   
36,000                  - ค่าเดินทาง   3 คน x  6,000 บาท x 2 คร้ัง   

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,900,000        ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
1,500,000          (1) ค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารปรับอากาศ ส าหรับการจัดงานแสดงและจ าหน่าย สินค้าในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ  

ไม่น้อยกว่า 50 คูหา/คร้ัง    2 คร้ัง x 7 วัน x 150,000 = 1,500,000 บาท

800,000             (2) ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา พร้อมติดต้ังและร้ือถอน 2 คร้ัง x 50  คูหา x 8,000  บาท  = 800,000 บาท                 
400,000  (3) ค่าตกแต่งภายใน/ภายนอกสถานท่ีจัดงาน  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 200,000 บาท)
800,000 (4) ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอ่ืนตลอดระยะเวลาจัดงาน (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 400,000 บาท)
600,000 (5) ค่าตกแต่งสถานท่ีและกิจกรรมพิธีเปิดงาน (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 300,000 บาท)

       - จัดกิจกรรม  ออกแบบ ตกแต่งเวที และพิธีการต่างๆ
       - จัด ตกแต่งสถานท่ี และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิด ชุดรับแขกส าหรับประธาน
          และบุคคลส าคัญ  และเก้าอ้ีส าหรับแขกท่ีร่วมพิธีเปิดงาน  
       - ด าเนินการพิธีเปิดงาน พร้อมพิธีกร และพิธีการต่างๆ
       - ของท่ีระลึก อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
       - จัดกิจกรรมบนเวทีตลอดการจัดงาน



    
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

400,000 (6) จัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 200,000 บาท)
1,400,000 (7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกวันๆ ละ 100,000 บาท X 7 วัน (จ านวน 2 คร้ัง)

900,000 (8) ค่าประชาสัมพันธ์  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 450,000 บาท)
       - ส่ือวิทยุ / โทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
       - แผ่นพับ / โบรชัวร์ / Banner / ป้ายประชาสัมพันธ์ / จอ LED ฯลฯ

60,000 (9) ค่าบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาจัดงาน 7 วัน (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 30,000 บาท)
40,000 (10) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการจัดงาน คู่มือส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 300 ชุด และค่าจัดท า

       เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 20,000 บาท)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 6,820               
  (๑)  วัสดุส านักงาน 3,000                
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,820                
กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX
 , STYLE BANGKOK หรืองานท่ีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วนราชการอ่ืนจัด
ข้ึน)

2,500,000        กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ  เช่น งาน Thaifex / งาน Style /งานท่ีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  จ านวน 1 คร้ัง  จ านวน 20  คูหา

๑. งบด าเนินงาน 2,500,000         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,500,000        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 50,400             
  (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 12,000               -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  

38,400               -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 2,413,800        
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 158,410           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี

     * ค่าใช้จ่ายข้าราชการระดับ วิชาการ / ท่ัวไป ระดับ 8 ลงมา (จ านวน 7 คน)
49,000                      - ค่าเดินทาง         จ านวน 7 คน ๆ ละ 7,000 บาท (ไป-กลับ)  
11,760                      - ค่าเบ้ียเล้ียง        จ านวน 7 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 240 บาท  
33,600                      - ค่าท่ีพัก             จ านวน 7 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 800 บาท  

     * ค่าใช้จ่ายข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป (จ านวน 3  คน)
30,000                      - ค่าเดินทาง          จ านวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท (ไป-กลับ)  

4,050                        - ค่าเบ้ียเล้ียง         จ านวน 3 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 270 บาท  
30,000                      - ค่าท่ีพัก              จ านวน 3 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 2,500 บาท 



    
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,240,000        ค่าจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
900,000             - ค่าคูหาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คูหา ๆ ละ 45,000 บาท  
600,000             - ค่าจ้างเหมาจัดสร้างพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์และคูหา  
700,000             - ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์   

40,000               - ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน
 (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 15,390             

10,640               - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 7 คนๆ ละ  190 บาท  8  คร้ัง 
4,750                 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้ประกอบการ ในการประชุมเตรียมความพร้อมจ านวน 25 คน ๆ ละ 190 บาท 1 คร้ัง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 35,800             
  (๑)  วัสดุส านักงาน 14,800              
  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,000              
  (3)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000              



ล ำดับควำมส ำคัญ 15 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด - 19 
2. งบประมำณ 6,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19  
4,713,000 บาท 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนายกระดับต ารับยาแผนไทยสู่สากล 
1,287,000 บาท 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                 (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  15 

ชื่อโครงการ โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19       

กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
ต่อสู้วิกฤตโควิด-19       วงเงิน 4,713,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนายกระดับต ารับยาแผนไทยสู่สากล   วงเงิน 1,287,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
แผนงาน การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพ้ืนที่  
หน่วยด าเนินการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายสังคม  วิทยนันทน์ ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 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 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562นโยบายหลักที่เกี่ยวข้องด้านที่ 2 

การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันไทย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา 

ภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
แผนพัฒนาภาคเหนือ สภาพัฒน์ฯ พ.ศ.2560-2565 ด้านที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

ต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงรวมทั้งต่อยอดการผลิต
สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  

ซึ่งท าให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือมีรายได้ลดลง รวมทั้งท าให้แรงงานต้องถูกเลิกจ้างและกลับสู่ภูมิล าเนา  
เกิดการชะลอตัวของธุรกิจ จนธุรกิจหลายบริษัทถึงกับถอดใจกับรายได้ที่ลดลง จากการที่วิถีชีวิตของผู้คนได้ได้
เปลี่ยนแปลงไป คนเริ่มอยู่ท างานที่บ้าน ลดการออกมามีกิจกรรมนอกบ้าน จึงท าให้เกิดการค้าขายกันในตลาด
ออนไลน์มากขึ้น ท าผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่ Digital marketing มากขึ้นด้วยเหตุนี้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ที่จ าหน่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี้มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศและในเวทีโลกได้ 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องท าความรู้จักคือ “ผู้บริโภค” เพ่ือเข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพสินค้าเพ่ือให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ผู้คนส่วนใหญ่ต่างให้ความส าคัญกับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ 



และตระหนักถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นจึงน าไปสู่การยกระดับคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพและสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ สินค้าจ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้ผ่านการการประกัน
คุณภาพหรือ QA (Quality Assurance) และผ่านการควบคุมคุณภาพหรือ QC (Quality Control) และหลักการ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือที่เรียกว่า GMP (Good Manufacturing Practice) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการับรอง
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และพัฒนาความคงตัวของผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างคุณภาพในตัว
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดด
เด่น ช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากนี้การพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ Startup/ OTOP/ SMEs และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด ตลอดจนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน อันมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาด  และ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goal) ตามเป้าหมายที่ 1 คือ ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกที่และเป้าหมายที่ ๙ คือ สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม โดยการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการน าทรัพยากรต่างๆ มาใช้ซ้ าหรือใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการไหลของ
ขยะจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นทรัพยากรส าหรับการผลิตเพ่ิมเติม เส้นทางนี้ถูกขับเคลื่อนโดยอัตราความเป็นเมืองที่
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดที่เพ่ิมมากขึ้นโดยสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  Startup/ OTOP/ 
SMEs ยกระดับและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
ยกระดับบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขอนามัย การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย  จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญยิ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศและตามสภาพการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเร่งผลักดันช่วยเหลือผู้ประกอบการและส่งเสริม
ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังทางด้านธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม  

ความเร่งด่วน : มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของ โรค COVID – 19  
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะด าเนินต่อไปอีกนาน จะท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
การเข้าไปช่วยปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับสินค้า เพ่ิมศักยภาพผู้ ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนา
ช่องทางการตลาด จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพมากขึ้น เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
สามารถแข่งขันท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 
 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

1. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
2. เพ่ือยกระดับการค้าการลงทุน โดยการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการบริการสุขภาพ ต ารับยาไทย ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. พัฒนาการออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม

ได้อย่างยั่งยืน 
 



(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    

- จังหวัดเชียงใหม่ 
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง/สปา/นวด  ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูป 
ผู้ประกอบการผลิตยาแผนไทย สมุนไพร 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูกและจ าหน่ายวัตถุดิบ อาหาร สมุนไพร ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ สมาคม
ส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา สมาคม
การค้าเครื่องส าอางสมุนไพรล้านนา สมาคมนวดแผนไทยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา 
และสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
1.จ านวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนา (30 ราย/70 ผลิตภัณฑ์) 
2.รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนา (10 ล้านบาท) 

(๔.๒) ผลผลิต  
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน จ านวน 70 ผลิตภัณฑ์ 
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการผลิต และการแข่งขันเชิงธุรกิจ จ านวน 30 

ราย 
 (๔.๓) ผลลัพธ์ 

1. ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่าย 
3. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพองค์กรและต่อยอดธุรกิจได้ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า รวมทั้งเพ่ิม

ศักยภาพของผู้ประกอบการ และช่วยส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ท าให้เกิดโอกาสทางการตลาดมากขึ้น 
น ามาสู่รายได้ที่เพ่ิมข้ึน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เชิงลบ : - 
  



(๕) แนวทางการด าเนินงาน      
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19 งบประมาณ 4,713,000 บาท 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
65 

ม.ค. - มี.ค. 
66 

เม.ย. - มิ.ย. 
66 

ก.ค. - ก.ย. 
66 

1. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาด ตามมาตรฐานของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ตลาดดิจิตัล (กลุ่มผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้าน เครื่องส าอาง สปา นวด อาหาร 
สมุนไพร) จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 

 
✓ 

 
✓ 

  

2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการ
ผลิตที่ดี  มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล (กลุ่มผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้าน เครื่องส าอาง สปา นวด อาหาร 
สมุนไพร)  จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 

 ✓ ✓  

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค่าและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 

 ✓ ✓  

4 พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good 
Manufacturing Practice) และกระบวนการผลิต
ที่ถูกสุขอนามัย 

  ✓ ✓ 

5 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีองค์
ความรู้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
(New normal) ผ่าน Zoom meeting 

   ✓ 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนายกระดับต ารับยาแผนไทยสู่สากล งบประมาณ 1,287,000 บาท 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
65 

ม.ค. - มี.ค. 
66 

เม.ย. - มิ.ย. 
66 

ก.ค. - ก.ย. 
66 

1. การสรรหากลุ่มเป้าหมายโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ 

 ✓   

2. การพัฒนาต ารับยาแผนไทย  จ านวน  4  
ผลิตภัณฑ์ 

 ✓ ✓  

3. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพ
ต ารับยาแผนไทยในพ้ืนที่  จ านวน 4 แห่ง 

  ✓  

4. การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผน
ไทยและต ารับยาแผนไทย จ านวน 80 คน 

  ✓  

5. กิจกรรมหลัก ๒.5 การเผยแพร่ภาพลักษณ์
ศักยภาพต ารับยาแผนไทย 

   ✓ 

 



(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 6,000,000 บาท  

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา -ไม่มี-  
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

   มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
1 เชียงใหม่ 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันท ี

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 
 
 



(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
-สมาคมธุรกิจบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมโครงการต่ออาทิเช่น สมาคมไทยล้านนาสปา 

สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สมาคมการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ 
สมาคมการค้าเครื่องส าอางสมุนไพรล้านนา สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการนวด
ไทยเชียงใหม ่
(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : - ไม่มี - 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน จ านวน 70 ผลิตภัณฑ์
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ท้ังในด้านการผลิต และการแข่งขันเชิงธุรกิจ จ านวน 30 ราย

โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้
วิกฤตโควิด-19 4,713,000

กิจกรรมหลักท่ี 1  การสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19 4,713,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด ตามมาตรฐานของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ตลาดดิจิตัล (กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเคร่ืองส าอาง สปา นวด อาหาร 
สมุนไพร) จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์

859,000

๑. งบด าเนินงาน 859,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 859,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 859,000
  (๑๐) วัสดุวิทยาศาสตร์ 859,000 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารมาตรฐาน อาหารเล้ียงเช้ือ สารเคมีเฉพาะพิเศษ และน้ ายาเคมี ส าหรับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด 

ตามมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ตลาดดิจิตัล  ส าหรับใช้เฉพาะการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล (กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเคร่ืองส าอาง สปา นวด อาหาร สมุนไพร)  จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์

2,475,000

๑. งบด าเนินงาน 2,475,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,475,000

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 2,475,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

495,000
ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล 10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท

495,000 ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา ตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล  10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท

495,000 ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์นวด ตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล   10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท

495,000 ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล  10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท

495,000 ค่าจ้างเหมาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี มุ่งสู่การตลาดดิจิทัล 10 ผลิตภัณฑ์x49,500 บาท= 495,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค่าและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 495,000

๑. งบด าเนินงาน 495,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 495,000

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 495,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 495,000 1.ค่าจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  50 ผลิตภัณฑ์ x 9,900 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practice) และ
กระบวนการผลิตท่ีถูกสุขอนามัย

495,000

๑. งบด าเนินงาน 495,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 495,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 495,000

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 495,000
ค่าจ้างเหมา พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practice) และกระบวนการผลิตท่ีถูกสุขอนามัย ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 10 ราย x 
49,500 บาท = 495,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ผ่าน Zoom meeting

389,000

๑. งบด าเนินงาน 389,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 54,000
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 54,000 1.วิทยากรภาคบรรยาย จ านวน 3 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาทx 5 คร้ัง = 54,000 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 335,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 ค่าจ้างเหมาจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในรูปแบบไฟล์pdf. จ านวน 1 คร้ัง x 20,000= 20,000 บาท

50,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าข้อมูลหรือความรู้โดยภาพท่ีอ่านและเข้าใจง่าย (อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เพ่ือเผยแพร่ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จ านวน 10 
เร่ือง x 5,000= 50,000 บาท

100,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าวีดีโอสาธิตในภาคปฏิบัติของการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จ านวน 10 เร่ือง x 10,000= 100,000 บาท
150,000 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิตส่งไปให้ผู้เข้าอบรมในการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จ านวน 30 ราย x 5,000= 150,000 บาท

15,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าโปรแกรมใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certification)  ส าหรับผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จ านวน 1 โปรแกรม 
x 15,000= 15,000 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนายกระดับต ารับยาแผนไทยสู่สากล 1,287,000
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การสรรหากลุ่มเป้าหมายโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 55,000

๑. งบด าเนินงาน 55,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 55,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 21,600 1.วิทยากรภาคบรรยาย จ านวน 3 คน x 3  ช่ัวโมง x 600 บาทx 4 คร้ัง =21,900 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 33,400

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
27,000 1.ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ จ านวน 1 คันx 3,000 บาทx 4 คร้ัง = 12,000 บาท

2.ค่าจ้างเหมาติดต่อ ประสานงานกิจกรรม = 15,000 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,400 1.ค่าอาหารกลางวัน 10 คนx100บาทx4 คร้ัง= 4,000 บาท             2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10 คนx 30บาทx2 ม้ือ x 4 คร้ัง= 2,400 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การพัฒนาต ารับยาแผนไทย 500,000

๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
500,000 1.ค่าตรวจวิเคราะห์ คุณภาพมาตรฐาน จ านวน 20 ตัวอย่าง x 23,500 บาท = 470,000 บาท

2.ค่าจ้างเหมาติดต่อ ประสานงานกิจกรรม = 30,000 บาท

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 การประชุมวิชาการในพ้ืนท่ีด้านการพัฒนาศักยภาพต ารับยาแผนไทย 130,000

๑. งบด าเนินงาน 130,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 130,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 21,600 1.วิทยากร จ านวน 3 คน x 3  ช่ัวโมง x 600 บาทx 4 คร้ัง =21,900 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 108,400
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 102,000

12,000 ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ จ านวน 1 คันx 3,000 บาทx 4 คร้ัง = 12,000 บาท
30,000 ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงานกิจกรรม = 30,000 บาท
60,000 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต  4 แห่ง X 15,000 บาท= 60,000 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,400
4,000 ค่าอาหารกลางวัน 10 คนx100บาทx4 คร้ัง= 4,000 บาท
2,400 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10 คนx 30บาทx2 ม้ือ x 4 คร้ัง= 2,400 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย และต ารับยาไทย 402,000

๑. งบด าเนินงาน 402,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 402,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 45,000
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 45,000 ค่าวิทยากร จ านวน 25  ช่ัวโมง x 600 บาทx 3 วัน =45,000 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 335,000
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 26,400 1. ค่าท่ีพัก 3 ห้อง X 1,400 บาท x 2 คืน=8,400 บาท                     

2. ค่าพาหนะวิทยากร   3 คน X 6,000 บาท =18,000 บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 224,600
60,000 1. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีและนิทรรศการ =60,000 บาท
50,000 2. ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบการถ่ายทอดทางสืออิเล็กทรอนิกส์ = 50,000 บาท
45,000 3. ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงานกิจกรรม = 45,000 บาท
40,000 4. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต  = 40,000 บาท
24,000 5. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 80 คนx 300 บาท= 24,000 บาท

5,600 6. ค่าจ้างเหมาจัดท าใบเกียรติบัตร 80 คนx 70 บาท= 5,600 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 84,000 1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คนx 250บาทx3 วัน = 60,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 คนx 50บาทx2 ม้ือ x 3  วัน= 24,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 22,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000  1.ค่าวัสดุส านักงาน = 10,000 บาท
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000 1.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ = 12,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 การเผยแพร่ภาพลักษณ์ศักยภาพต ารับยาแผนไทย 200,000

๑. งบด าเนินงาน 200,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 200,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 200,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ 200,0000 บาท

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 35 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรกำรสร้ำงทักษะเชิงลึกกำรปลูกพืชแนวตั้งและกำรส่งเสริม

ดิจิทัลส ำหรับธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรม (Deep learning on 
vertical farming and digital Agro business) 

2. งบประมำณ 8,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
127,085 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 
60 ราย และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
8,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งที่พร้อมส าหรับการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
5,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) 
ด้านการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิทัลธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและ
การทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนา
ตนเองและธุรกิจ และความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
1,360,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะรายเพ่ือพัฒนาแผนจ าลอง
ธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ 
1,434,300 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดการด าเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์  
ซึ่ งเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
ผู้ประกอบการจ านวน 1 ครั้ง 
70,615 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                       (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 

ล าดับความส าคัญ  35 
ชื่อโครงการ  โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัลส าหรับธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรม (Deep learning on vertical farming and digital Agro business)  
กิจกรรมหลักที่ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม      วงเงิน 127,085 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย และคัดเลือกให้เหลือ 

ไม่น้อยกว่า 30 ราย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม     วงเงิน 8,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งที่พร้อมส าหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
          วงเงิน 5,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่  4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืชแนวตั้ง 

(Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิทัลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Digital Agro business) 
ทดลองปลูกพืชจริงและการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนา
ตนเองและธุรกิจ และความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย  วงเงิน 1,360,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 5 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะรายเพ่ือพัฒนาแผนจ าลองธุรกิจ (Business model) ไม่น้อย
กว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 
ผลิตภัณฑ์        วงเงิน 1,434,300 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดการด าเนิน
ธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการจ านวน 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  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม  วงค์บุตร  ต าแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   
สถานที่ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316  
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
 จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) โดยหนึ่งในประเด็นส าคัญ 

คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เป็นภาคส่วน 
ที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรม และ 
SMEs เป้าหมาย มุ่งเน้นในด้านเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน 
(Standard) และเพ่ิมมูลค่าสินค้าบริการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ( Innovation) ผสมผสานกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก
         



๒ 

 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่

และการจ้างงาน ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 293,158 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.8 ของ
ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ถือครองขนาดเล็ก 
และเป็นการผลิตที่เป็นลักษณะต่างคนต่างท า นับเป็นความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญปัญหา และข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อ
รายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรในอนาคตอันใกล้แน่นอน และจากรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงิน
ภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า รายได้เกษตรกรเพ่ิมขึ้นราว 4.5% แต่ผลผลิต
สินค้าเกษตรลดลง 3.6% จากภัยแล้ง การที่ภาคเกษตรกรรมต้องอาศัยภูมิอากาศและน้ า จึ งท าให้ภาคเกษตรกรรม
ของไทย มักได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศแปรปรวน เหมือนเช่นปัจจุบัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)           

จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงยากต่อการควบคุม พ้ืนที่ทางการเกษตรเริ่มขาดแคลน และ
อัตราการเติบโตของประชากรทั่วโลกสูงขึ้น จึงมีความต้องการอาหารและพ้ืนที่การเพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น  
การปลูกพืชในแนวตั้งระบบปิด (Indoor Vertical Farming) และการท าโรงงานผลิตพืช (Smart Plant Factory) 
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาข้างต้น โดยส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง  
ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยการน าเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีการเกษตร ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
และพัฒนาระบบการเกษตรกรรมให้มีคุณภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น ด้วยสามารถที่จะควบคุมการผลิตใน
ระบบปิดที่มีการควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกพืชในด้านต่าง ๆ ได้ในปริมาณที่มีความเหมาะสม โดยมีเซนเซอร์เป็น
ตัวควบคุมซึ่งท าให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการลด Carbon footprint และ
มีผลผลิตที่ได้มีความแน่นอนในเชิงปริมาณ ในแต่ละรอบการปลูกสูงถึง 95% และปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีแมลงศัตรูพืช ในการน าเทคโนโลยี Smart Farm มาปรับใช้จะช่วยลดขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูกท าให้สามารถกระจายเข้าสู่ชุมชนได้ทุกพ้ืนที่โดยไม่มีข้อจ ากัด แม้กระทั่งในตัวเมืองก็สามารถท าได้ น าไปสู่
การลดค่าขนส่ง รักษาคุณภาพของผลผลิต และยังมีการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพต่าง ๆ ของการปลูกพืชและข้อมูล
ผู้บริโภคในรูปของ Big Data เพ่ือน ามาพัฒนาการปลูกพืชโดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บที่มีความเที่ยงตรงแม่นย ามากขึ้น  
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) 

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ และมีความจ าเป็น เพ่ือช่วยให้
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกและพัฒนาองค์ความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ า  
(ภาคการผลิต) จนถึงปลายน้ า (ภาคการตลาด ผู้บริโภค การขนส่ง) จะเป็นการน าไปสู่การสร้างเครือข่ายเกษตรกร
แบบใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจได้ แต่ทั้งนี้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่มีทักษะ องค์ความรู้และฝีมือการท างานที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ทางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมควรร่วมมือกันในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ใหม่ และเพ่ิมเติมทักษะในความเชี่ยวชาญเดิม ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับธุรกิจที่พร้อมต่อการด าเนินธุรกิจการปลูกพืชแบบแนวตั้ง ในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้  
 
 



๓ 

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
1. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการด าเนินธุรกิจการปลูก

พืชแนวตั้ง 
2. เพ่ือสร้างกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชแนวตั้งพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :   จังหวัดเชียงใหม่  

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สถาบันการศึกษา 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ มีทักษะเชิงลึกท่ีพร้อมต่อการด าเนินธุรกิจการปลูก

พืชแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 ราย 
2. จ านวนแบบแผนจ าลองธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ 

(๔.๒) ผลผลิต 
1. จ านวนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการ

ด าเนินธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 ราย 
2. จ านวนแบบแผนจ าลองธุรกิจ (Business model) ที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ที่ได้จากการ

ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 แผน 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ 

(๔.๓) ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือ

มูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :  
1. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการด าเนินธุรกิจ

การปลูกพืชแนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืช

แนวตั้งจริงที่สามารถผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน 
3. เกิดระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
เชิงลบ : ไม่มี 



๔ 

 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน   

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ✓   
2. รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย 
และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

✓ 
 

  

3. พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้ งที่
พร้อมส าหรับการฝึกอบรมให้ความรู้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

✓ 
 
 

✓ 
 
 

 
 

 
 

4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะ
เชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืช
แนวตั้ง (Vertical farming) ความรู้ด้าน
ดิจิทัลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Digital 
Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและ
การทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 
รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนาตนเองและ
ธุรกิจ และความรู้ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

  ✓  

5. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะราย
เพ่ือพัฒนาแผนจ าลองธุรกิจ (Business 
model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืช
แนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ 

  ✓ 
 

✓ 
 

6. จั ดสั มมนาเครือข่ ายของระหว่าง
ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมให้ เกิ ดการเรียน รู้
แลกเปลี่ยนแนวคิดการด าเนินธุรกิจ และ
สร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการ
ขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการจ านวน 1 ครั้งต่อวัน 

   ✓ 
 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 8,000,000 บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 
 
 



๕ 

 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประสารกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบริหารจัดการ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชแนวตั้งที่พัฒนาขึ้นให้เกิดการให้บริการแก่ผู้อบรมที่สนใจ พร้อมทั้งประสานการ
ต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวใน
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะอาศัยรายได้จากการอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการดูแลบ ารุงรักษา
โครงการดังกล่าว 

 
 



๖ 

 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
1. เทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้งที่เน้นการผลิตผักผลไม้ในคุณภาพที่สูงในราคาที่สูงตามไปด้วยนั้น ยังไม่เป็น

การรู้จักอย่างกว้างในกลุ่มผู้บริโภคท าให้ผู้ประกอบการต้องท าการใช้งบทางการตลาดที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้บริโภคให้เห็นถึงความส าหรับของผักผลไมท้ี่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าผักผลไม้ทั่วไปทั้งยังสามารถบริโภค
ได้ทันทีโดยไม่ต้องล้างเนื่องจากปราศจากทั้งสารเคมีและเชื้อโรค 

2. ตลาดแรงยังไม่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวเนื่องจากผู้ดูแลโรงเรือนต้องมีทักษะเฉพาะ ซึ่งอุปสรรค
ดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้จากการด าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
1. จ านวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ มีทักษะเชิงลึกท่ีพร้อมต่อการด าเนินธุรกิจการปลูกพืช ไม่
น้อยกว่า 30 ราย
2. จ านวนแบบแผนจ าลองธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวต้ังจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวต้ังและการส่งเสริมดิจิทัลส าหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
(Deep learning on vertical farming and digital Agro business)

8,000,000       

๑. งบด าเนินงาน 8,000,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,000,000       
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 8,000,000       
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000,000        
      กิจกรรมหลักท่ี 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 127,085           

4,000                - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมวางแผนการด าเนินงาน) (20 คน X 1 ม้ือ X 1 คร้ัง X 200 บาท)
1,400                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ประชุมวางแผนการด าเนินงาน)  (20 คน X 2 ม้ือ X 1 คร้ัง X 35 บาท)
1,400                - ค่าเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการด าเนินงาน (20 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)

20,000              - ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บเพจตลอดโครงการ (10 เว็บไซต์/เว็บเพจ X 2,000 บาท)
60,000              - ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที X 1 คร้ัง X 1,000 บาท)
20,000              - ค่าจัดท าช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ( 1 ช่องทาง X 20,000 บาท)
20,000              - ค่าออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ (1 คร้ัง X 20,000 บาท)

285                   - ค่าผลิตโปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 1 หน้า  (100 แผ่น X 2.85 บาท)
    กิจกรรมหลักท่ี 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย และคัดเลือกให้
เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

8,000               

4,000                - ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ) (20 คน X 1 ม้ือ X 1 คร้ัง X 200 บาท)
1,400                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ)  (20 คน X 2 ม้ือ X 1 คร้ัง X 35 บาท)
1,400                - ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (20 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)
1,000                - ค่าเบ็ดเตล็ด (1 คร้ัง X 1,000 บาท)

   กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวต้ังท่ีพร้อมส าหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

5,000,000        

5,000,000          - ค่าปรับปรุงอาคารและติดต้ังระบบปลูกพืชแนวต้ัง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

   กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืชแนวต้ัง 
(Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิตัลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืช
จริงและการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมท้ังทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ และความรู้อ่ืนท่ี
เก่ียวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

1,360,000         โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังน้ี

336,900           4.1 การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืชแนวต้ัง (Vertical farming) และดิจิทัลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
(Digital Agro business) ส าหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่

120,000            - ค่าอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี)  (40 คน X 1 ม้ือ X 6 วัน X 500 บาท)
24,000              - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี)  (40คน X 2 ม้ือ X 6 วันX 50 บาท)

2,100                - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (30 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)
86,400              - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน X 6 วัน X 6 ช่ัวโมง X 1,200 บาท)
60,000              - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบิน) (2 คน X 6 คร้ัง X 2 เท่ียว X 2,500 บาท)
14,400              - ค่าท่ีพักวิทยากร (2 คน X 6 วัน  X 1,200 บาท)
30,000              - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (6 วัน X 5,000 บาท)

1,023,300        4.2 การทดลองปลูกพืชจริงในโรงปลูกพืชแนวต้ัง และท าการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
16,000              - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพร้อมและก ากับติดตามการด าเนินงาน) (40 คน X 1 ม้ือ X 2 คร้ัง X 200 บาท)

5,600                - ค่าอาหารว่าง (ประชุมเตรียมความพร้อมและก ากับติดตามการด าเนินงาน) (40 คน X 2 ม้ือ X 2 คร้ัง X 35 บาท)
4,200                - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 คน X 1 ชุด X 2 คร้ัง X 70 บาท)

600,000            - ค่าจ้างทดสอบตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล  (3 ผลิตภัณฑ์ X 3 ช่องทาง X 100,000 บาท)
150,000            - ค่าพันธ์ุพืช (3 สายพันธ์ุ X 500 หน่วย X 100 บาท)
157,500            - ค่าปุ๋ย สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับการปลูก (3 สายพันธ์ุ X 15 วัน X 3,500 บาท)

90,000              - ค่าสาธารณูปโภค (15 วัน X 6,000 บาท)
     กิจกรรมหลักท่ี 5 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะรายเพ่ือพัฒนาแผนจ าลองธุรกิจ (Business model) 
ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืชแนวต้ังจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

1,434,300        

16,000              - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพร้อมและก ากับติดตามการให้ค าปรึกษาแนะน า) (40 คน X 1 ม้ือ X 2 คร้ัง X 200 บาท)

5,600                - ค่าอาหารว่าง (ประชุมเตรียมความพร้อมและก ากับติดตามการให้ค าปรึกษาแนะน า) (40 คน X 2 ม้ือ X 2 คร้ัง X 35 บาท)
4,200                - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 คน X 1 ชุด X 2 คร้ัง X 70 บาท)

1,296,000         - ค่าจ้างเหมาให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาแผนจ าลองธุรกิจ (ผู้เช่ียวชาญ 1 คน ต่อ วิสาหกิจ 10 ราย รายละ 2 Man/days)  (30
 คน X 12 Man/days X 6 ช่ัวโมง X 1,200 บาท)

112,500            - ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรกรรมจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  (15 ผลิตภัณฑ์ X 7,500 บาท)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

    กิจกรรมหลักท่ี 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนแนวคิด
การด าเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการจ านวน 1 คร้ัง

70,615             

12,500              - ค่าอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (25 คน X 1 ม้ือ X 1 วัน X 500 บาท)
2,500                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (25 คน X 2 ม้ือ X 1 วัน X 50 บาท)
1,200                - ค่าท่ีพักวิทยากร (1 คน X 1 วัน  X 1,200 บาท)
1,050                - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา  (15 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)
7,200                - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน X 1 วัน X 6 ช่ัวโมง X 1,200 บาท)
5,000                - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบิน) (1 คน X 1 คร้ัง X 2 เท่ียว X 2,500 บาท)
1,165                - ค่าเบ็ดเตล็ด (1 คร้ัง X 1,165 บาท)
6,000                - ค่าจัดท ารายงานเบ้ืองต้น (20 ชุด X 300 บาท)

10,000              - ค่าจัดท ารายงานฉบับกลาง (20 ชุด X 500 บาท)
24,000              - ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (20 ชุด X 1,200 บาท)
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำร OTOP 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องกำรตลำดออนไลน์ 
โดยน้อมน ำศำสตร์ของพระรำชำ สู่กำรพัฒนำอำชีพที่ย่ังยืน    

2. งบประมำณ 8,660,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  
561,400 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์ 
1,244,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์ 
2,134,600 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร 
1,000,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว    
3,720,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                                  (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  21  

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่อง
การตลาดออนไลน์ โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ย่ังยืน   

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน  
ทุกอ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  

           วงเงิน 561,400 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยวชุมชนในเรื่อง

การตลาดออนไลน์         วงเงิน 1,244,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์    วงเงิน 2,134,600 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 4 การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร    วงเงิน 1,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 5 จัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว     วงเงิน 3,720,000 บาท     
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเดน็การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายเจริญ  สีวาโยต าแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐84-8740583 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :       
 รัฐบาลที่ได้ก าหนดนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ ท าให้ระบบ
การบริหารและการจัดการในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่ถือเป็นกลไกส าคัญส าหรับการบริหารเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ต้องเร่งตนเองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว การเลือกกลยุทธ์และเครื่องมือทางการบริหารด้านการตลาดออนไลน์ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรารถนาให้
ประชาชนคนไทยปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ “ประเทศไทย 4.0” ยุคสมัยของการพัฒนาผู้ประกอบการOTOP  
รุ่นใหม่ ให้เป็นส่วนส าคัญในการจัดการความรู้ของประเทศไทยให้ก้าวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมที่ขับเคลื่อนด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และสังคมแห่งนวัตกรรมทางการบริหาร ( Innovative Administration)  
จึงจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจสมดุล และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส านักงานการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ได้มุ่งขับเคลื่อน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองได้ " ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์  ท าให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว รวมไปถึงบุคลากรทุกคน ใช้เป็น
กรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถก าหนดรูปแบบ น าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

 ดังนั้น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน ในเรื่องการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาด



๒ 

 

ออนไลน์ โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ OTOP 
และชุมชนท่องเที่ยว ให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน ให้มีการปรับตัวรองรับ New Normal 
ซึ่งหมายถึง ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งหมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการ บูรณาการร่วมกันตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า ทั้งในด้านกิจกรรม
และงบประมาณ   

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาดและ

แนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทย และได้ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ท าให้จ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจเพ่ือลดผลกระทบของประชาชนใน  
ภาคส่วนต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ จากแนวโน้มความปกติใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเพ่ือลดการพ่ึงพาการ
ส่งออกและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยประกอบการอย่างมีเหตุผล พอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายในอันจะช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบ (Resilient) จากวิกฤต
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ความหลากหลายทางด้านการผลิตสินค้า เช่น สินค้าเกษตร สินค้าของผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP อาหารแปรรูป สินค้าเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีความรู้ด้านงานฝีมือและภูมิปัญญาที่หลากหลายในการผลิต
สินค้าเพ่ือให้เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว  
ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ไม่มีเงินทุนในการลงทุนปรับตัวการท าธุรกิจการค้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้ประกอบการ OTOP และ
ชุมชนท่องเที่ยว ยังขาดความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารออนไลน์ทางด้านการตลาด เพ่ือท าให้สินค้าเป็นที่ดึงดูด
ความสนใจจากผู้บริโภค มาซื้อสินค้า และยังขาดศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารออนไลน์ 
ในการจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการสร้างโอกาสทาง
การตลาดและเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องด าเนินการโดยเร็ว  
ซึ่งการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์ 
โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน สามารถท าให้ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ท่องเที่ยวชุมชน ได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( facebook fanpage/ Line 
Account official) และน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างรายได้จากช่องทางการขายออนไลน์ด้วยตัวเองได้
อย่างยั่งยืน ท าให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  

 
 
 
 



๓ 

 

ความเร่งด่วน :  
      มีระดับความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากต้องการเสริมสร้างและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความรู้ในเรื่องการการตลาดออนไลน์ โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในการเตรียมความพร้อมและ
ปรับตัวเข้าสู่การตลาดออนไลน์ หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบความปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) จึงจ าเป็นต้องน าระบบ
เทคโนโลยี ด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยสร้างสรรค์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาด
ออนไลน์ ก่อเกิดรายได้จากช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์  ช่วยลดค่าครองชีพในช่วงประสบปัญหาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

             1. เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนให้มีความรู้ใน
เรื่องการการตลาดออนไลน์ โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน   

             2. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการตลาดออนไลน์ 

             3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเข้าสู่การตลาดออนไลน์ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม ่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕      สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๖  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 500 ราย/กลุ่ม ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม่  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ประชาชน สมาชิกกลุ่มในชุมชน

ท่องเที่ยวชุมชน 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
       ตัวชี้วัด  ๑. ผู้ประกอบการ OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง

ศักยภาพในเรื่องของการตลาดออนไลน์ จ านวน 500 ราย 
  2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมในโครงการฯ มีช่องทางการตลาดบนสื่อออนไลน์

ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น FacebookFanpage/ Line Account official เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยหนึ่ง
ช่องทาง 

 
 



๔ 

 

(๔.๒) ผลผลิต 1. มีผู้ประกอบการOTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชน ที่มีศักยภาพการตลาดออนไลน์ โดย
น้อมน าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน (การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน) 

                2. ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดทางการตลาดของธุรกิจในด้านการตลาดออนไลน์ พร้อมปรับธุรกิจให้เข้า
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนการท่องเที่ยวชุมชน (CBT) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชนในท้องถิ่น                                         

                3. ผู้ประกอบการมีช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(๔.๓) ผลลัพธ์ 1. มีกลุ่มต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนด้านการตลาดออนไลน์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป                 
2. มีผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนสามารถน าการเรียนรู้กระบวนการ

การสร้างการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook fanpage/ Line Account official)  
ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมช่องทางใดช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งสร้างรายได้จากช่องทางการขาย
ออนไลน์ด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพทางการแข่งขันและมีความพร้อมในการค้าการลงทุน ขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมและน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตภายใต้การแข่งขันโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นสื่อท าการตลาดออนไลน์ เป็นการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ มี
การพัฒนารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดออนไลน์ ท าให้เกิดรายได้แก่
ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่                                         

เชิงลบ :  - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน           

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนนิการ 

ต.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอ าเภอ
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมน าศาสตร์ของ
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  

 ✓ 
 

  

กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์  

 ✓ 
 

  

กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเทคนิคและ
ทักษะด้านการตลาดออนไลน์  

 ✓ 
 

  

กิจกรรมที่ 4. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตลอดหลักสูตร 

  ✓ 
 

 

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/
ชุมชนท่องเที่ยว 

  ✓ 
 

 



๕ 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน   8,660,0๐๐  บาท 
(๘) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา - 
(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ 
(๑๐.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่ อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
๑) ประสานเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายแบบบูรณาการท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 (๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : - 



    
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  3

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดลักลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 8,660,000               
              ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเท่ียวชุมชนในเร่ืองการตลาดออนไลน์
              โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน
กิจกรรมหลัก :  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเท่ียวชุมชนในเร่ืองการตลาดออนไลน์ โดยน้อมน า
ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน
กิจกรรมท่ี 1 หลักสูตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเท่ียว
ชุมชน ทุกอ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน

561,400                   

กิจกรรมท่ี 1.1  การเตรียมความพร้อมและสร้างการเรียนรู้ เร่ืองการตลาดออนไลน์ โดยน้อมน าศาสตร์ของพระราชา สู่การ
พัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน

กิจกรรมท่ี 1.2 การเรียนรู้กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
กิจกรรมท่ี 1.3 อบรมการพัฒนาและปรับเปล่ียน Mindset ด้านการตลาดออนไลน์ สู่การพัฒนาอาชีพท่ีย่ังยืน (คร้ังละ 1 วัน)
       ผู้เข้าร่วมอบรม 600 คน ได้แก่
       1. ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 500 คน
       2. ชุมชนท่องเท่ียว 25 ชุมชน ๆ ละ 2 คน จ านวน 50 คน
       3. เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 25 อ าเภอ ๆ ละ 2 คน จ านวน 50 คน
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        (1) ค่าตอบแทนวิทยากร ราชการ (บรรยาย) 1,800                        
        (2) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย) 9,600                        
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
         (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 

180,000                   
60,000                      
60,000                      
10,000                      

               - ค่าพาหนะ 240,000                   

ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 - ค่าวัสดุฝึกอบรมฯ จ านวน 600 คน ๆ ละ 100 บาท 1 วัน
 - เจลล้างมือ จ านวน 200 ขวด ๆ ละ 50 บาท  

วิทยากร 1.5 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท  จ านวน 2 คน ( 1 รุ่น)  
วิทยากร 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท  จ านวน 4 คน ( 1 รุ่น)  

 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 600 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 300 บาท 1 วัน
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 600 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 1 วัน

 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (ถัวเฉล่ียไป-กลับ) จ านวน 600 คน ๆ ละ 400 บาท 
 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

ค าช้ีแจง

กิจกรรมท่ี 2 หลักสูตรท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเท่ียวชุมชน
ในเร่ืองการตลาดออนไลน์

               1,244,000

กิจกรรมท่ี 2.1 การพัฒนาเทคนิคการสร้าง ช่องทางการจัดจ าหน่ายบนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social media) (ส าหรับ
ผู้ประกอบการ OTOP และท่องเท่ียวชุมชน) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมท่ี 2.2 การเพ่ิมศักยภาพ ด้านการตลาดออนไลน์ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการปรับตัวรองรับ New Normal 
(ส าหรับผู้ประกอบการ OTOP และท่องเท่ียวชุมชน) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมท่ี 2.3  เทคนิคการส่งเสริมการตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ต่อรุ่น รุ่นละ 250 คน)
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        (1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย) 144,000                   
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
         (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 

450,000                   
100,000                   

50,000                      
200,000                   
300,000                   

กิจกรรมท่ี 3 หลักสูตรท่ี 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์ 2,134,600                 
กิจกรรมท่ี 3.1 เรียนรู้การสร้างเร่ืองราวของสินค้า บริการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ของธุรกิจ (story telling)
กิจกรรมท่ี 3.2  การผลิตส่ือหลากหลายท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมท่ี 3.3 การศึกษาดูงานเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ OTOP และท่องเท่ียวชุมชน ด้านการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่ ( 2 วัน 1 คืน )

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        (1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย) 144,000                   
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
         (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 

450,000                   
100,000                   
200,000                   
300,000                   

วิทยากร 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท  จ านวน 5 คน ( 2 รุ่น)  

 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (ถัวเฉล่ียไป-กลับ) จ านวน 500 คน ๆ ละ 400 บาท 

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 500 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 1 คร้ัง

 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (ถัวเฉล่ียไป-กลับ) จ านวน 500 คน ๆ ละ 400 บาท 
 - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน 500 คนๆ ละ 600 บาท  1 คืน 

 - ค่าวัสดุฝึกอบรมฯ จ านวน 500 คน ๆ ละ 100 บาท 1 คร้ัง

 - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน 500 คนๆ ละ 600 บาท  1 คืน 

วิทยากร 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท  จ านวน 5 คน ( 2 รุ่น)  

 - ค่าอาหาร จ านวน 500 คน ๆ ละ 3 ม้ือ ๆ ละ 300 บาท 1 คร้ัง
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 500 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 1 คร้ัง

 - ค่าอาหาร จ านวน 500 คน ๆ ละ 3 ม้ือ ๆ ละ 300 บาท 1 คร้ัง
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ค าช้ีแจง

         (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000                      
100,000                   
500,000                   
250,000                   

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
         (๑)  ค่าวัสดุฝึกอบรม 30,600                      

กิจกรรมท่ี 4 การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร 1,000,000                 
                 – การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        (1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
         (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 

         (2)  ค่าจ้างเหมา

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียว 3,720,000                 

    - จัดนิทรรศการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีมีการน าเสนอผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ

    - จัดบูธแสดงและจ าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และน าเสนอผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 500 บูธ
 ระยะเวลา 9 วัน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        (1) ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (บรรยาย)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
         (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 
         (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ 3,720,000                 

 หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมในโครงการ

 - ค่าจ้างเหมาจัดท าวีดีทัศน์ 1 งาน 1 คร้ัง จ านวน 500,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาการด าเนินงานการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียว จัดแสดง
นิทรรศการเพ่ือน าเสนอผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 คร้ัง

 - ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 50 คัน ๆ ละ 1,200 บาท 
 - ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 ช้ิน ๆ ละ 20 บาท 1 งาน

จ านวนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 วัน

 - ค่าจ้างเหมาจัดท าหนังสือ จ านวน 1,000 เล่ม ๆ ละ 250 บาท  1 โครงการ 

 - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ส าหรับคณะติดตามประเมินผลโครงการ จ านวน 3 คณะ ๆ ละ 
  300,000 บาท รวม 900,000 บาท
 - ค่าจัดท าเอกสารสรุปประเมินผล จ านวน 200 เล่ม ๆ ละ 500 บาท รวม 100,000 บาท

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 25 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรสร้ำงแรงงำนฝีมือด้ำนบริกำรสุขภำพด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น 
2. งบประมำณ 4,602,700 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการฝึกอบรม  
4,480,200 บาท 
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมติดตามการมีงานท าหลังจบการฝึกอบรม 
122,500 บาท 
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  25 

ชื่อโครงการ  โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมหลกัที่ 1 การฝึกอบรม       วงเงิน 4,480,200 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ติดตามการมีงานท าหลังจบการฝึกอบรม      วงเงิน 122,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นที่ 4 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ 
หน่วยด าเนินการ  ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวนลินี  ณ เชียงใหม่ ต าแหน่ง : แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 088 577 3074 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
  
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) การยกระดับศักยภาพของประเทศอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการ คือ (1) ต่อยอดอดีต (2) ปรับปัจจุบัน และ (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต การสร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวที่สามารถดึดดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย จึงเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการสร้างความสามามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ กุญแจส าคัญของการสร้างระบบนิเวศที่สามารถสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวคือ  ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ให้เท่าทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งสร้าง
ความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไทยไปสู่ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” Hi-Value and Sustainable Thailand ภายใต้องค์ประกอบที่ต้องด าเนินการ 4  
ด้าน เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ ก าหนดไว้ 13 เรื่อง (milestone) ที่ประเทศไทยให้ความส าคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยมีเรื่อง 
“ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน” (เอกสารประกอบการระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตีพิมพ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ชี้ให้เห็นว่าภายหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 อุปทานส่วนเกินของธุรกิจท่องเที่ยวจะท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรง ดังนั้น  
การสร้างความหลากหลายของบริการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ ดึงดูดและ
สร้างความเต็มใจในการที่จะใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและเพ่ิมระยะเวลาพ านัก ( length of Stay) ท าให้เพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวและลดปัญหาการแข่งขันราคาได้ การเพ่ิมมูลค่าให้การท่องเที่ยวโดยการควบรวมแพ็คเกจนวดไทยและสปา  
จะท าให้การท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นเรื่อง
ส าคัญในล าดับต้นที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยแรงงานที่ประกอบอาชีพนวดไทยและสปาในสถานประกอบการหรือโรงแรม 



๒ 

 

ต้องมีทักษะในการนวดไทยและสปา ทักษะในการบริการ รวมถึงทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าด้วย ดังนั้น การพัฒนา
แรงงานในทุกมิติจึงต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น นวดไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่องค์กร
ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ซึ่ง เป็นศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ควรมีการส่งเสริมให้แรงงานที่มีศักยภาพได้รับการฝึกอบรมเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้  
สร้างความยั่งยืนให้มรดกภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของประเทศ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายที่จะผลักดันให้จังหวัดเป็น Wellness City ควบคู่กับ นโยบาย Smart City เพ่ือการ
ก้าวไปสู่การเป็น Smart Wellness ดังนั้น การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะฝีมือสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
นโยบาย Smart Wellness เป็นเรื่องที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับนโยบาย Smart Wellness คุณสมบัติ
ส าคัญของแรงงานด้านบริการสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย Smart Wellness ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะ
มีทักษะฝีมือท่ีมีมาตรฐานแล้วต้องมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักดีทั่วโลก จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว 

ทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การบริการ
ด้านสุขภาพ ทั้งการนวดไทยและการนวดสปา เป็นบริการนวดเพ่ือสุขภาพ มีการใช้สมุนไพรไทยในการผ่อนคลายร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการของไทยมีจุดเด่นด้านอัธยาศัย
และมารยาทในการให้บริการ ในขณะที่ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ เกิดปัญหาการ
แย่งซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง และบุคลากรในสถาน
ประกอบการของไทยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ ากัด ดังนั้น การสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการ
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้แรงงานได้รับการฝึกอบรมมีทักษะที่ได้
มาตรฐานในการให้บริการเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ การให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้ให้บริการต้องมี
ทักษะ ด้านการนวด ด้านการบริการ ด้านการสื่อสาร และความรู้ด้านสมุนไพรไทย แรงงานที่ให้บริการในปัจจุบันยังขาด
ทักษะที่จ าเป็นเหล่านี้มากน้อยแตกต่างกันไป การสร้างแรงงานเพ่ือให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะเป็นจุดเด่น  
ที่ท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการมีความประทับใจต้องการใช้บริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
แรงงานใหม่และผู้ว่างงานเป็นจ านวนมาก และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสนับสนุนสร้างมูลค่า
การบริการด้านสุขภาพควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาว 

การบริการสุขภาพที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
(1) การนวดไทย และ (2) การนวดสปา และเทคนิคการนวดที่มีลักษณะเฉพาะมีเอกลักษณ์ที่สามารถสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การนวดตอกเส้น การนวดหินร้อน เป็นต้น การใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยหรือเครื่องหอมในการ
ให้บริการหรือมอบให้ผู้รับบริการเป็นที่ระลึก ซึ่งจะสร้างความประทับใจและเป็นการกระตุ้นการตลาดด้วยอีกทางหนึ่ง  
การสื่อสารเพ่ือให้การบริการได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าก็เป็นเรื่องจ าเป็น ดังนั้น ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในการให้บริการ จึงมีความส าคัญกับธุรกิจด้านบริการสุขภาพ  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โซเชียล
มีเดีย การท าการตลาดออนไลน์ เป็นเรื่องที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในยุคดิจิตัลเพ่ือสร้างการดึงดูดผู้ใช้บริการ ดังนั้น 
ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ต้องครอบคลุมทักษะทุกด้านเพ่ือให้แรงงานที่ได้รับการพัฒนาสามารถน าทักษะความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ และให้บริการด้วยทักษะฝีมือที่มีคุณภาพ สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็น
สินค้าและบริการ สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่งจะสามารถสร้างงานต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ที่มั่นคง ดังนั้น ในโครงการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจะ



๓ 

 

ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริการสุขภาพ 2 กลุ่ม คือ (1) การให้บริการด้านนวดไทย และ (2) การให้บริการ
ด้านนวดสปา โดยผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละกลุ่มจะได้รับการฝึกอบรม จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้  

1. การให้บริการด้านนวดไทย ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) นวดไทย  
เพ่ือสุขภาพ (2) การนวดตอกเส้น (3) การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ (4) ภาษาอังกฤษส าหรั บอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ (5) ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมบริการ
สุขภาพ  

2. การให้บริการด้านนวดสปา ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) การนวดส
วีดิช (2) การนวดหินร้อน (3) การท าเครื่องหอม (4) ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (5) ภาษาจีนส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

ความเร่งด่วน : 
การเตรียมแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานมีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 

คลี่คลาย การท่องเที่ยวจะฟ้ืนตัวและมีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจ านวนมาก ดังนั้น  
การเตรียมความพร้อมแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานจึงควรด าเนินการก่อนล่วงหน้า 
โดยเฉพาะการนวดไทยและการนวดสปาที่ต้องอาศัยการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีการฝึกงาน 
ที่ครบถ้วน เพ่ือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพด้านบริการสุขภาพให้แก่แรงงานใหม่
และผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑. เพ่ือสร้างแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานรองรับการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัด 

2. เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่แรงงานใหม่และผู้ว่างงานให้มีทักษะความรู้ด้านบริการสุขภาพ สามารถประกอบอาชีพ
มีรายได้ท่ียั่งยืน 

3. เพ่ือรักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทรงคุณค่าและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕      สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :           

๑. กลุ่มแรงงานใหม่ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านบริการสุขภาพ  
๒. กลุ่มแรงงานที่ว่างงานและแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเดิมเป็นอาชีพด้านบริการสุขภาพ  

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
๑. แรงงานใหม ่แรงงานทีว่่างงาน และแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพด้านบริการสุขภาพ  
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรม  



๔ 

 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด ๑. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถประกอบอาชีพได้ 200 คน 
 ๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมในฐานะนายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพร้อยละ 80 ของจ านวน

แรงงานที่ได้รับการพัฒนา  
(๔.๒) ผลผลิต ๑. แรงงานสามารถประกอบอาชีพด้านบริการสุขภาพได้ 

๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมในฐานะนายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพ 
๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการนวดไทยให้มีมูลค่าทางการตลาด 

(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑. เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ แรงงานงานมีรายได้ส่งผลให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น  
ลดความเลื่อมล้ าของรายได้ เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 

๒. เกิดผลทางสังคม แรงงานมีรายได้มั่นคงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ครอบครัวมีความสุข  
ลดปัญหาทางสังคมของจังหวัดได้ 

3. เกิดผลทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการรักษาและพัฒนาท าให้วัฒนธรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์ส าคัญของจังหวัดมีความยั่งยืน 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : สร้างแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐานสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเอง 

และครอบครัว ลดความเลื่อมล้ าของรายได้ เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ลดปัญหา
ความยากจน ท าให้ปัญหาทางด้านสังคมลดลงไปด้วย และเป็นการรักษาคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ 

เชิงลบ : -ไม่มี- 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
๑. การฝึกอบรม     
๒. ติดตามการมีงานท าหลังจบ 
    การฝึกอบรม 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 4,602,700 บาท 
(๘) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

- ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ - 
(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(๑๐) ความพร้อมของโครงการ 
(๑๐.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................................... 
 ไม่มี 

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันท ี

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
๑) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 ไม่มี 

 
  



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการสร้างและยกระดับแรงงานฝีมือส าหรับอุตสาหกรรมบริการ
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4,602,700     

กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกอบรม 4,480,200     
๑. งบด าเนินงาน 4,480,200     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,480,200     
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 50,400          
 (1) ค่าตอบแทน 50,400           เป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 10 รุ่น ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 12 วัน ๆ 7 ช่ัวโมง 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)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 4,263,800     
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,312,000     

432,000          - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 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 จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 200,000 บาท (2 คร้ัง x 200,000 บาท = 400,000 บาท )
200,000  - ค่าประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (4 คร้ัง x 50,000 บาท = 200,000 บาท)

       - ส่ือวิทยุ / โทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
       - แผ่นพับ / โบรชัวร์ / Banner / ป้ายประชาสัมพันธ์ / จอ LED ฯลฯ

200,000  - ค่าบันทึกภาพและเสียงรวมถึงการตัดต่อสรุปภาพรวมกิจกรรมท้ังโครงการ จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (4
 คร้ัง x 50,000 บาท = 200,000 บาท)

80,000  - ค่าจัดท าสรุปผลการด าเนินงานพร้อมจัดส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 
(4 คร้ัง x 20,000 บาท = 80,000 บาท)

  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,951,800
65,300            -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดไทย ภาคทฤษฎี จ านวน 1 คน ๆ ละ 29 ช่ัวโมง ๆ ละ  450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 65,250 บาท

 (1 คน x 29 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 65,250 บาท)

553,500          -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดไทย ภาคปฏิบัติ จ านวน 2 คน ๆ ละ 123 ช่ัวโมง ๆ ละ  450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 553,500 
บาท (2 คน x 123 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 553,500 บาท)

72,000            -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดสวีดิช ภาคทฤษฎี จ านวน 1 คน ๆ ละ 32 ช่ัวโมง ๆ ละ  450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 72,000 
บาท (1 คน x 32 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 72,000 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



    
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

540,000          -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรสวีดิช ภาคปฏิบัติ จ านวน 2 คน ๆ ละ 120 ช่ัวโมง ๆ ละ  450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน 540,000 
บาท (2 คน x 120 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 540,000 บาท)

67,500            -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรนวดตอกเส้น จ านวน 1 คน ๆ ละ 30 ช่ัวโมง ๆ ละ 450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน  67,500 บาท (1 คน
 x 30 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 67,500 บาท)

67,500            -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการนวดหินร้อน จ านวน 1 คน ๆ ละ 30 ช่ัวโมง ๆ ละ 450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน  67,500 บาท (1
 คน x 30 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 67,500 บาท)

40,500            -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ จ านวน 1 คน ๆ ละ 18 ช่ัวโมง ๆ ละ 450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวม
เป็นเงิน  40,500 บาท (1 คน x 18 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 40,500 บาท)

40,500            -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการท าเคร่ืองหอม จ านวน 1 คน ๆ ละ 18 ช่ัวโมง ๆ ละ 450 บาท จ านวน 5 รุ่น รวมเป็นเงิน  40,500 บาท 
(1 คน x 18 ชม. X 450 บาท x 5 รุ่น = 40,500 บาท)

135,000          -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จ านวน 1 คน ๆ ละ 30 ช่ัวโมง x ช่ัวโมงละ 450 บาท x 
จ านวน 10 รุ่น รวมเป็นเงิน 135,000 บาท (1 คน x 30 ชม. X 450 บาท x 10 รุ่น = 135,000 บาท)

135,000          -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จ านวน 1 คน ๆ ละ 30 ช่ัวโมง ๆ ละ 450 บาท x จ านวน 10 รุ่น 
รวมเป็นเงิน 135,000 บาท (1 คน x 30 ชม. X 450 บาท x 10 รุ่น = 135,000 บาท)

135,000          -ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จ านวน 1 คน ๆ ละ 30 ช่ัวโมง ๆ ละ 450 บาท x 
จ านวน 10 รุ่น รวมเป็นเงิน 135,000 บาท (1 คน x 30 ชม. X 450 บาท x 10 รุ่น = 135,000 บาท)

90,000            -ค่าวัสดุฝึกส าหรับการฝึกอบรม จ านวน 10 รุ่น ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท (10 รุ่น x 9,000 บาท = 90,000 บาท)
20,000  -ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 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 ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ จ านวน 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  -ค่าอาหารม้ือเช้าและม้ือกลางวัน จ านวน 10 รุ่น ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 48 วัน ๆ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 960,000 บาท (10 รุ่น x
 20 คน x 48 วัน x 2 ม้ือ x 50 บาท = 960,000 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 166,000        
  (๑)  วัสดุส านักงาน 12,000            -เป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่าน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ เป็นต้น จ านวน 12 เดือนๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (12 เดือน 

x 1,000 บาท = 12,000 บาท)

  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,000            -เป็นค่าหมึกพิมพ์สี/ขาวด า จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท (12 เดือน x 2,000 บาท = 24,000 บาท)
  (3)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000            -เป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการส าหรับรับ-ส่งเอกสาร และประสานงานโครงการ จ านวน 12 เดือนๆ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000

 บาท (12 เดือน x 2,500 บาท = 30,000 บาท)

  (4)  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100,000          -เป็นค่าชุดเส้ือและกางเกงส าหรับผู้เข้ารับการฝึก 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 ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 ติดตามการมีงานท าหลังจบการฝึกอบรม 122,500        
๑. งบด าเนินงาน 122,500         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 122,500         
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 100,000         
        (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000          - ค่าบันทึกภาพและเสียงรวมถึงการตัดต่อวิดิโอการติดตามการมีงานท าของผู้รับการฝึก จ านวน 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)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 22,500          
        (1)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,500           เป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการส าหรับติดตามการมีงานท าผู้รับการฝึก จ านวน 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 รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำร Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกำลกำแฟ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 9,247,300บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา 
หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและท่ีเกี่ยวข้อง   
422,800 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทางกาแฟ
สุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route) 
669,500 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่
ตลอดสัปดาห์ (Coffee week) 
747,500 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดงาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศักยภาพ
ด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
กาแฟ 
7,407,500 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  27 

ชื่อโครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกาลกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่    
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและที่เก่ียวข้อง  
           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  การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพ้ืนที่         
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม  วงค์บุตร   ต าแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   
สถานที่ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 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 เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใช้จุดแข็ง อัตลักษณ์ และศักยภาพของพ้ืนที่ (ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม) 
ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการให้สูงขึ้น เพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยไทยให้ความส าคัญ
กับทุนพ้ืนฐานของการมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และน ายุทธศาสตร์ข้า งต้นสู่การปฏิบัติโดยเน้นที่ 4 
สาขาอุตสาหกรรม s-curve ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ 
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมวัสดุและเคมีชีวภาพ ณ เวลานี้ ผู้คนยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างที่
เป็นอยู่ที่น ามาซึ่งความมั่งคั่งของนานาประเทศนั้น มาจากการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างสิ้นเปลือง อันเป็นผล
ท าให้ 1 ใน 3 ของผืนดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมหาศาล เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งย้อนกลับมาท าให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในจุดเปราะบาง 
ความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ขยายถ่างกว้างขึ้น พร้อมกับที่การมาถึงของโควิด -19 ได้ตอกย้ าภาพสะท้อนของผลลัพธ์จาก
ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวว่า การพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลและค านึงถึงความยั่งยืนมากข้ึน   

                                                                                        . 
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       (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

มีศักยภาพ สามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่งจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีร้าน
กาแฟในพ้ืนที่อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตกาแฟให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่   ให้สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะเป็นการ
ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการท าลายป่า และ
ปัญหาหมอกควัน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกด้วย. 

ความเร่งด่วน : จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการโดยเร็ว เพื่อเป็นแนวทางฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ประกอบการผู้ผลิตกาแฟใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหา และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเน้นขยายช่องทาง
การตลาดและยกระดับการผลิตกาแฟของเกษตรกรตั้งแต่ระดับต้นทาง  กลางทาง ปลายทาง ให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกัน
ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโล ก  
ตลอดจนเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟที่สวยงาม มีเอกลักษณ์  
จึงเป็นอีกหนึ่งจุดขายของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่                                                                                               

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมกาแฟ ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง                                           
2. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ที่จะมาบูรณาการความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟใน
จังหวัดเชียงใหม่                                    

3. เพ่ือยกระดับผลผลิตกาแฟเชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ                              
4. ผลักดันให้เกิดการผลิตกาแฟอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ลดการบุกรุกท าลาย

ป่า ลดปัญหาหมอกควัน 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่                                                                                                       

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
□  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา   □ ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1      ปี   เริ่มต้นปี    ตุลาคม  2565      สิ้นสุดปี      กันยายน   2566                        
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :    อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอใกล้เคียง     

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                         
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ / จ านวน 
๑. เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ กาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย  30 ราย 
2. เกิดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม กาแฟ ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า   
อย่างน้อย 20๐ บูธ 

ผู้เข้าชมงาน ๓๐,๐๐๐ คน 
3. เกิดองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับ ต่อยอดการท าธุรกิจกาแฟ จ านวน 1 ครั้ง  

มีผู้เข้าร่วม 250 คน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ครั้งละไม่น้อยกว่า 250 คน 
      (๔.๒) ผลผลิต 

1. เกิดองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับ ต่อยอดการท าธุรกิจกาแฟ จ านวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 250 คน 
2. เกิดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ และ

ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนอย่าง
น้อย 2 ครั้ง (ในระดับจังหวัด 1 ครั้งจ านวน 200 บูธ และระดับประเทศ 1 ครั้งจ านวน 20 บูธ) ผู้เข้าชม
งาน ๓๐,๐๐๐ คน 

3. เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ กาแฟ และท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 30 ราย 
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 (๔.๓) ผลลัพธ์  
1. ร้อยละ 70 ของจ านวนผู้ประกอบการมียอดขาย / ยอดการสั่งซื้อเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

 (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง 

ปลายทาง ทั้งในการผลิต จ าหน่าย แปรรูป เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าทั้งตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

   เชิงลบ  ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน          

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้
ความรู้ในรูปแบบเสวนาแนวโน้มกาแฟในปัจจุบัน 
จ านวน 1 วัน ณ โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer 
มาสัมผัสเส้นทางกาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee 
Route)  

    

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50 
ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week) 

    

กิจกรรมที่  4 จัดงานแสดงศักยภาพศักยภาพด้าน
มาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมกาแฟ ตั้งแต่ระดับต้นทางกลางทาง 
ปลายทาง ที่ได้พัฒนาระบบคุณภาพ มาตรฐานและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งระบบในงาน Chiangmai Coffee 
week 2023  
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(๖) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 9,247,300 บาท 

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา -ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

□  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
□  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

□ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

□ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)                                                       
□ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)                                                                 
□ ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด □ บางส่วน □ ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันท ี

□ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
□ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม. 

         3)  เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
□ มีประสบการณ์ปานกลาง 
□ ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
□ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
□ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
□ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
□ ต้องท ารายงานการศึกษา 
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(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :  
สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษา ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สามารถน าไปต่อ
ยอดและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
ขาดความต่อเนื่องของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี  เนื่องจากความส าเร็จของโครงการต้องมีการ

ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนผู้ประกอบการมีความเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ที่สามารถพิงพากันเองได้     



 

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
โครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกาลกาแฟจังหวัดเชียงใหม่ 9,247,300   

9,247,300   ค่าจ้างเหมางาน เทศกาลกาแฟจังหวัดเชียงใหม่ Chiang mai Coffee Festival 2023
กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมท้ังให้ความรู้ในรูปแบบ
เสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและท่ีเก่ียวข้อง

422,800      สัมมนาเปิดตัวโครงการ พร้อมท้ังให้ความรู้ในรูปแบบเสวนาจ านวน 1 วัน ณ โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมท้ังจัดบูธหน้าห้องสัมมนา มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
250 คน

125,000       - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี 500 บาท x 250 คน x 1 ม้ือ
25,000         - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี  50 บาท x 250 คน x 2 ม้ือ

6,000           - ค่าท่ีพักวิทยากร   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 ช่ัวโมง x 1 วัน
17,500         - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 250 ชุด x 70 บาท

4,500           - ค่าของท่ีระลึกประธานในพิธี ช้ินละ 1,500 บาท x 3 ช้ิน
75,000         - ค่าของท่ีระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมงาน ช้ินละ 300 บาท x 250 ช้ิน

7,200           - ค่าจัดจ้างพิธีกร ด าเนินการเสวนา จัดหาพิธีกรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ด าเนินการเสวนา จ านวน 1 คน 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง x 1 คน)
5,000           - ค่าวัสดุอุปกรณ์

45,000         - ค่าจัดท าบูธด้านหน้าห้องสัมมนา จัดท าบูธด้านหน้าห้องสัมมนา จ านวน ไม่น้อยกว่า 15 บูธ บูธละ 3,000 บาท
20,000         - ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และผลิต ตกแต่งป้ายด้านหน้างาน จัดท าป้าย Black drop และตกแต่งบริเวณด้านหน้างานให้สวยงาม
10,000         - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมพาส่ือมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทาง
กาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route)

669,500      จัดกิจกรรมพาส่ือมวลชน Influencer จ านวน 10 ราย มาสัมผัสเส้นทางกาแฟสุดพิเศษของเชียงใหม่ ชมไร่กาแฟ ด่ืมด่ ากับกาแฟสุดพิเศษท่ัวจังหวัดเชียงใหม่ 
(Coffee Route) ตลอด 3 วัน

150,000       - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของส่ือมวลชนและ Influencer  (5,000 บาท x 10 ราย x 3 วัน)
50,000         - ค่าท่ีพักของส่ือมวลชน Influencer (2,500 บาท x 10 ส่ือ x 2 คืน)

135,000       - ค่าอาหารส่ือมวลชน Influencer และเจ้าหน้าท่ี 500 บาท x 30 คน x 3 ม้ือ x 3 วัน 
18,000         - ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง  100 บาท x 30 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน
10,000         - ค่าของท่ีระลึกส่ือมวลชน Influencer 500 บาท x 20  ช้ิน
10,800         - ค่าวิทยากร (ชมไร่กาแฟ 1 คน, การชงกาแฟ 1 คน , การท าธุรกิจร้านกาแฟ 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       - ค่าเช่าสถานท่ี ในการลงพ้ืนท่ีเย่ียมชมไร่กาแฟ โรงค่ัวและร้านกาแฟ (ท่ีละ 80,000 บาท x 3 ท่ี )

25,000        - ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนท่ีส ารวจดูความเรียบร้อย (2,500 บาท x 10 คน)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



 

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดกิจกรรมโปรโมช่ันส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟท่ัว
เชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)

747,500       จัดกิจกรรมโปรโมช่ันส่วนลดพิเศษ50ร้านกาแฟท่ัวเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์  (Coffee week)

30,000        - ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและร้านค้าท่ีร่วมกิจกรรม
200,000       - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ผ่านส่ือออนไลน์ โซเชียลมิเดีย 20 ช่องทาง (10,000 บาท x 20 ช่องทาง)

20,000         - ค่ารับสมัคร คัดเลือกร้านท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 50 ร้านท่ัวเชียงใหม่
2,500           - โปสเตอร์โปรโมช่ันรายละเอียดการร่วมกิจกรรม (50บาท x 50 แผ่น)

495,000       - ค่าส่วนลด กาแฟ 50 ร้าน ระยะเวลา 7 วัน (50บาท x 30แก้ว/วัน x 50ร้าน x 7วัน )
กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดงาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศักยภาพ
ด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ

7,407,500   จ านวนอย่างน้อย 2 คร้ัง (ในระดับจังหวัด 1 คร้ัง จ านวน 200 บูธ และภายในงานระดับประเทศ 1 คร้ัง จ านวน 20 บูธ)

1,578,300   4.1 จัดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ ภายในงานท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นท่ีรู้จักระดับประเทศ 
จ านวน 20 บูธ ระยะเวลาการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 3 วัน

10,000         - ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
33,000         - ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจัดงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ อย่างน้อย 2 คร้ัง  โดยมี ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (500 บาท x 30 คน x

 2 คร้ัง) และค่าเอกสารประกอบการประชุม (50 บาท x 30 คน x 2 คร้ัง)
900,000       - ค่าเช่าสถานท่ีจัดงานพร้อมสาธารณูปโภค พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ตร.ม. ละ 4,500 บาท
400,000        - ค่าออกแบบและผลิตตกแต่งสถานท่ี  ค่าออกแบบและผลิตตกแต่งสถานท่ีราคา 2,000 บาท ต่อ ตรม. จ านวน 200 ตรม.

10,000          - ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงาน เม่ือเสร็จส้ินการจัดงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บและเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ท่ีติดต้ังภายในงานท้ังหมดออกจากพ้ืนท่ีจัด
งานดังกล่าวให้เรียบร้อย

6,000           - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด วันละ 2,000 บาท จ านวน  3 วัน
15,000         - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงชุดเล็กส าหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุม วันละ 5,000 บาท จ านวน  3 วัน
24,000         - ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม วันละ 8,000 บาท  จ านวน 3 วัน (2 ภาษา)
18,000         - ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  วันละ 2 คนๆ ละ 3,000 บาท  จ านวน 3 วัน (2 ภาษา)

9,000           - ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้า วันละ 2 คนๆ 1,500 บาท   จ านวน 3 วัน
30,000         - ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  (3 วัน x 10,000 บาท) ของรางวัล กิจกรรมเล่นเกมส์ ส่งเสริมการขาย
21,000         - ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีดูแล ประสานงานการด าเนินงานภาพรวมของงานและกิจกรรมต่างๆภายในงานในแต่ละวัน วันละ 7,000 บาท x 3 วัน

100,000       - ค่าออกแบบและจัดท าคู่มือแสดงรายละเอียดร้านค้าท่ีร่วมออกร้าน / ร่วมโครงการ เป็นรูปเล่ม คู่มือขนาด A5 4 สี กระดาษอาร์ตมัน ท่ีแสดงรายละเอียดช่ือ
ร้านค้า ท่ีอยู่ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จ านวน 2,000 เล่ม เล่มละ 50 บาท

2,300           - ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม กิจกรรม Business Matching 50 บาท x 15 คน x 3 วัน
5,829,200   4.2 จัดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟและชาระดับภาค จ านวน 200 บูธ ระยะเวลาการจัด

งาน ไม่น้อยกว่า 3 วัน
347,500      (4.2.1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน

16,000         - ค่าออกแบบและจัดพิมพ์การ์ดเชิญและซอง การ์ดเชิญ 4 สี อาร์ตมัน พร้อมท้ังส่งให้กับแขกผู้มีเกียรติท่ีจะมาร่วมงาน จ านวน 200 ชุด ชุดละ 80 บาท
5,000           - ค่าเช่า Paper Shoot ส าหรับพิธีเปิดงาน ราคาชุดละ 5,000 บาท
3,000           - ค่าผลิต Voice Over พิธีเปิดงาน
3,000           - ค่าเช่าโพเดียมพิธีเปิดงาน พร้อมติดป้ายโลโก้งาน ราคาชุดละ 1,500 บาท 2 ตัว



 

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

50,000         - ค่าออกแบบ - วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ีบริเวณพิธีเปิด พร้อมไฮไลท์พิธีเปิด
5,000           - ค่าเช่าชุดโซฟาส าหรับ 7 ท่ีน่ัง โซฟาส าหรับประธานในพิธีเปิดงาน
5,000            - ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ราคาชุดละ 50 บาท จ านวน 100 ชุด

30,000         - ค่าของท่ีระลึกส าหรับผู้ร่วมงาน ของท่ีระลึกส าหรับผู้ร่วมงาน 100 ช้ิน ช้ินละ 300 บาท
4,500            - ค่าของท่ีระลึกประธานในพิธี ของท่ีระลึกส าหรับประธานในพิธี จ านวน 3 ช้ิน ช้ินละ 1,500 บาท
6,000           - ค่าจัดหาพิธีกรส าหรับพิธีเปิด จัดหาพิธีกร ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีภาพลักษณ์ท่ีดี

20,000         - การแสดงพิธีเปิด
200,000       - ประสานงานเชิญส่ือมวลชนจัดท า Press Release รวมถึงประสานงานเชิญ influencer / admin page Facebook /  Blogger หรือท่ีเก่ียวข้องมาร่วม

ประชาสัมพันธ์งานให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง
3,868,000   (4.2.2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานและบริหารจัดการระหว่างงาน
1,400,000    - ค่าเช่าสถานท่ีจัดงานพร้อมสาธารณูปโภค พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ตร.ม. ละ 700 บาท
2,000,000    - ค่าออกแบบและผลิตตกแต่งสถานท่ี 2,000 ตรม.  ราคา 1,000 บาท ต่อ ตรม.

25,000         - ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงาน เม่ือเสร็จส้ินการจัดงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บและเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ท่ีติดต้ังภายในงานท้ังหมดออกจากพ้ืนท่ีจัด
งานดังกล่าวให้เรียบร้อย

30,000         - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด วันละ 10,000 บาท จ านวน  3 วัน
90,000         - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุม วันละ 30,000 บาท จ านวน 3 วัน
18,000         - ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม วันละ 6,000 บาท จ านวน 3 วัน
12,000         - ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  วันละ 2 คนๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 3 วัน
27,000         - ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้า วันละ 3 คนๆ 3,000 บาท จ านวน 3 วัน
60,000         - ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  (3 วัน x 20,000 บาท)

5,000            - รับสมัคร คัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมออบบูธ
100,000        - ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจัดงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ก่อนการจัดงานจริง โดยมี ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม / ค่าเอกสาร

ประกอบการประชุม (500 บาท x 200 คน x 1 คร้ัง)
21,000         - ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีดูแล ประสานงานการด าเนินงานภาพรวมของงาน เจ้าหน้าท่ีดูแล ประสานงานร้านค้า และกิจกรรมต่างๆภายในงานในแต่ละวัน วันละ 7,000 

บาท x 3 วัน
80,000         - ออกแบบและจัดท าคู่มือแสดงรายละเอียดร้านค้าท่ีร่วมออกร้าน / ร่วมโครงการ เป็นรูปเล่ม คู่มือขนาด A5 4 สี กระดาษอาร์ตมัน ท่ีแสดงรายละเอียดช่ือร้านค้า 

ท่ีอยู่ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จ านวน 1,000 เล่ม เล่มละ 80 บาท
135,000      (4.2.3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประกวด แข่งขัน

90,000         - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแข่งขัน จ านวน 30 คน คนละ 3,000 บาท
6,000           - ค่าจัดท าโล่รางวัล 3 ช้ิน x 2,000 บาท
9,000           - เงินรางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน (ชนะเลิศ 5,000 บาท / รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท)

30,000         - ค่าตอบแทนกรรมการ 3 คน x 5,000 บาท x 2 รอบ
51,600        (4.2.4) การจัดเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ / สาธิตเทคนิค องค์ความรู้ท่ีน่าสนใจ
21,600         - ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 1,200 บาท จ านวน 2 ช่ัวโมง วันละ 3 คน  จ านวน 3 วัน
30,000         - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส้ินเปลือง ในการสาธิต ทดลอง จ านวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน คนละ 500 บาท



 

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1,427,100   (4.2.5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
การจัดงานแถลงข่าว

5,000.00      - ค่าเช่าห้องประชุม / สถานท่ี
15,000.00    - ค่าออกแบบ/ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ีแถลงข่าว

2,500.00      - ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม จัดหา-บริการเคร่ืองด่ืมอาหารว่างแก่ส่ือมวลชน และผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 50 ชุด (50 บาท x 50 คน x 1 ม้ือ)
1,000.00      - ค่าเอกสารประกอบการแถลงข่าว  (20 บาท x 50 ชุด)
3,600.00      - จัดหาพิธีกรท่ีมีช่ือเสียงและมีภาพลักษณ์ท่ีดีจ านวน 1 คน เป็นผู้ด าเนินการระหว่างงานแถลงข่าว (1 คน * 1,200 บาท * 3 ช่ัวโมง)

10,000.00    - จัดหาของท่ีระลึกส าหรับส่ือมวลชนและผู้มีเกียรติ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ช้ิน (200 บาท x 50 ชุด )
4,500           - จัดหาของท่ีระลึกส าหรับผู้ร่วมแถลงข่าว จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช้ิน (1,500 บาท x 3 ช้ิน )

ส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ
28,000         - ค่าออกแบบและผลิตส่ือโฆษณากลางแจ้ง (Cutout) ขนาด 9 x 12 เมตร พร้อมเผยแพร่ ติดต้ังร้ือถอน
35,000         - ค่าออกแบบและผลิตส่ือโฆษณากลางแจ้ง (Cutout) ขนาด 5 x 6 เมตร พร้อมเผยแพร่ ติดต้ังร้ือถอน อย่างน้อย 5 จุด โดยติดต้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่  ในท่ี

เด่นชัด ตาม 4 แยกของเมือง หรือแหล่งชุมชน ระยะเวลาประชาสัมพันธ์อย่างน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการจัดงาน (7,000 บาท x 5 จุด)
15,000         - ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ส่ือส่ิงพิมพ์แผ่นปลิวเชิญชวน ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 2 หน้า ไม่น้อยกว่า 1,000 แผ่น เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเชิญ

ชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าชมงาน (15 บาท x 1,000 ใบ)
72,000         - ค่าออกแบบและผลิตส่ือป้าย J-Flag (ธงญ่ีปุ่น)พร้อมเผยแพร่ ด าเนินการผลิตส่ือป้าย J-Flag (ธงญ่ีปุ่น) งานพิมพ์ไวนิล 2 ด้าน 4 สี ขนาด 0.5 x 1.5 เมตร เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ชุด พร้อมติดต้ังและเผยแพร่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (1,200 บาท x 60ชุด)
40,000         - ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารออกอากาศผ่านทางรายการ

โทรทัศน์ท้องถ่ิน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรายการประเภทการรายงานข่าว วิเคราะห์ข่าว จ านวน 1 คร้ัง ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที โดยการสอดแทรกข้อมูล
ข่าวสาร หรือน าตัวอย่างช้ินงาน/ผลงาน ท่ีจัดแสดงในงานไปประชาสัมพันธ์ด้วย

3,500           - ค่าออกแบบและผลิตสปอตวิทยุ  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงาน 1 เร่ือง 2 เสียง  ความยาวสปอต ไม่น้อยกว่า 30 วินาที
42,000         - ด าเนินการเผยแพร่สปอต ทางสถานีวิทยุ ท่ีมีจ านวนผู้ฟังเป็นจ านวนมาก โดยด าเนินการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ ท่ีมีเครือข่ายกระจายเสียงครอบคลุมจังหวัด

เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 สถานี และออกอากาศเผยแพร่ ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 23.00 น. โดยรวมการออกอากาศจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/วัน /สถานี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการจัดงาน (ไม่นับรวมเวลาในการเผยแพร่ในระบบ Network) พร้อมท้ัง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัด
งาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารออกอากาศ ผ่านทางรายการ / สถานีวิทยุท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง (2 สถานี / 30 วัน / 2 คร้ัง/วัน x 
350บาท)150,000       - ค่าออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ในจอ LED พร้อมท้ังเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ในจอ LED ในจุดส าคัญท่ีมองเห็นชัดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 5 
จุด ในช่วงก่อนงาน และระหว่างการจัดงานไม่น้อยกว่า 15 วัน (30,000 บาท x 5 จุด)

1,000,000   - ค่าประชาสัมพันธ์ผ่าน Influencer ท่ีมีผู้ติดตาม 50,000 ข้ึนไปจ านวน 10 คร้ัง  (100,000 บาท x 10 คร้ัง)



ล ำดับควำมส ำคัญ 28 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดท ำแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ 

(Chiang Mai E-Marketplace Platform) 
2. งบประมำณ 15,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักการจัดท าแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบบูรณาการ 
ครบวงจร  
15,000,000  บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                              (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  28 

ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace 
Platform) 

กิจกรรมหลัก การจัดท าแพลตฟอร์ม 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 : การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา  วานิชรัตน์  ต าแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕ 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :         

 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP  SMEs  ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การบริหารจัดการภายใน
องค์กร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ การปรับโครงสร้างกลไก การสนับสนุน
และขับเคลื่อนให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและโอกาส ในการลงทุน
ในต่างประเทศ   
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก  
มีเป้าหมายเพ่ือปรับโครสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความยากจนและความ
เหลื่อมล้ า โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากร (ทุน) ขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการ
วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนย่อยภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจฐานรากคือการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ โดยใช้แนวทางการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ 
การบริหารความเสี่ยงและการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง  
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของ
ธุรกิจสร้างสรรค์ การให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
มูลค่าสูง การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหม่โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชันและ
ช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต 
 



๒ 

 

 จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในประเด็นการ
พัฒนาที่ ๓ การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ มีแนวทางพัฒนาเมืองให้สามารถ าใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด สามารถช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร และเมืองเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่ามีจุดแข็งในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
บริการรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งมีฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่งดงาม 
รวมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะพืชผัก ดอกไม้เมืองหนาว ส าหรับตลาด
เฉพาะที่มีก าลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น อาหารเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เวชส าอาง
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังมียุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ด้าน Digital Content และก าหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่น าร่องในแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แต่จุดอ่อนของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่พบคือ การขาดการลงทุนเพ่ือการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี /นวัตกรรมการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาด จึงท าให้เสียโอกาสทางการตลาด 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ท าให้การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว

ลดลงเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม – ตุลาคม ปี 
๒๕๖๓ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาน าจังหวัดเชียงใหม่ เดือน 
มกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๓๙๑,๑๒๐ คน 
และในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔,๑๒๑,๐๙๓ คน ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๙ 

จากกรณีที่นักท่องเที่ยวมีจ านวนลดน้อยลง จึงท าให้ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการลดน้อยลงเช่นกัน 
ซึ่งจากสถิติรายได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๓ (ล้านบาท) จาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าปี ๒๕๖๓ มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จ านวนทั้งสิ้น 
๓๖,๐๖๕.๓ ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๒ ที่มีรายได้ทั้งสิ้น ๘๕,๑๕๑.๖ ล้านบาท โดยปี ๒๕๖๓ รายได้ลงลงคิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๖๕ โดยจ าแนกได้เป็นรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทย ปี ๒๕๖๒ จ านวนรายได้ทั้งสิ้น ๔๙,๗๙๖.๙๐ ล้านบาท 
ปี ๒๕๖๓ มีรายได้จ านวนทั้งสิ้น ๒๘,๗๘๒.๕๐ ล้านบาท ซึ่งปี ๒๕๖๓ มีรายได้ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๐ รายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี ๒๕๖๒ มีจ านวนรายได้ทั้งสิ้น ๓๕,๓๕๔.๗๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๓ มีจ านวนรายได้
ทั้งสิ้น ๗,๒๘๒.๘๐ ล้านบาท ซึ่งปี ๒๕๖๓ มีรายได้ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐ 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พ่ึงพิงภาคบริการท่องเที่ยวถึง ๖๕% เกี่ยวข้องกับแรงงานและการจ้างงาน
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ล่าสุด ได้มีการประเมินว่าในช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๖๓ ภาคการท่องเที่ยวของเชียงใหม่
สูญเสียรายได้ไปแล้วราว ๑๐,๖๕๐ ล้านบาท   โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีราว ๖๐,๐๐๐ ห้อง ต้องปิดกิจการ
ชั่วคราว ไกด์ที่มีจ านวนราว 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 มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๕๗๑ แห่ง โดยมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งหมด 



๓ 

 

๓๑,๔๑๓.๒๓ ล้านบาท และจ านวนคนงานรวม ๔๐,๕๘๔ คน จะได้รับผลกระทบรายได้ลดลงมากกว่า ๔๐% จะมีเงิน
หมุนเวียนเหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิม ๒ หมื่นล้านบาทต่อปี  

ความเร่งด่วน :  
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าเชียงใหม่จะมีรายได้มวลรวมลดลงถึง ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี 

๒๕๖๓ หรือกว่าร้อยละ ๕๐ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเชียงใหม่ในทุกด้านในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ระยะเร่งด่วนและกระตุ้นการบริโภคผ่านพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิด
การวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึง
ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินโครงการ 
ดิจิทัลแพลตฟอร์มจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace Platform) เพ่ือพัฒนาธุรกิจและสร้างช่องทาง
เครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างครบวงจร เพ่ือให้ เกิดการซื้อขายและกระตุ้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (Local Economy) ต่อไป 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๑. เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ในลักษณะบูรณาการ 

เพ่ือให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และอ านวยความสะดวกด้านการค้า 
๒. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การ

ผลิตและการบริการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
๓. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ช่วง

เปลี่ยนผ่านของการแพร่ระบาด ควบคุมและสู่การสิ้นสุดในอนาคต 
๔. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงตลาดของธุรกิจขนาดเล็ก ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๕      สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๖  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาคอ่ืน 
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :           
ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม, ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน, ภาคท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
๑. ผู้ประกอบการ SME “วิสาหกิจขนาดย่อม“”และ “วิสาหกิจขนาดกลาง““ที่จดทะเบียน เช่น ห้างหุ้นส่วน 

หรือ นิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ 
๒. เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือมีการจดทะเบียนต่อ

หน่วยงานภาครัฐ ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ 
๓. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ เริ่มด าเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่

รับสมัคร และ ยังด าเนินธุรกิจปกติ 



๔ 

 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม, ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน ภาคท่องเที่ยว
และบริการ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
๑. ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
๒. มีดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบวงจร จ านวน ๑ แพลตฟอร์ม 
๓. มีนักท่องเที่ยว-ผู้ใช้ (User)/ผู้สนใจ เข้าใช้ Platform รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕ แสนครั้ง หลังจากท่ีพัฒนา

ระบบเสร็จ 
๔. มีข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่ ากว่า ๕ แสนบันทึก (Transection) ที่สามารถน าเป็นข้อมูล Big Data 

ในการวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์ในการวางแผนหรือป้องกันในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
๕. มีจ านวนร้านค้าท่ีน าสินค้ามาขายหรือบริการ ลงมาใน platform ไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ราย      

(๔.๒) ผลผลิต 
๑. มีแพลตฟอร์ม E-Marketplace แบบครบวงจร 
๒. ข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่ ากว่า ๕ แสนบันทึก (Transection) ที่สามารถน าเป็นข้อมูล Big Data ใน

การวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์ในการวางแผนหรือป้องกันในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
๓. ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มากกว่าร้อยละ ๕๐  
๔. มีจ านวนร้านค้าท่ีน าสินค้ามาขายหรือบริการ ลงมาใน platform ไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ราย      

(๔.๓) ผลลัพธ์ 
๑. ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีช่องทางการตลาดที่เพ่ิมมากข้ึน 
๒. สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : มีเทคโนโลยีที่เป็นการเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็น
ช่องทางการตลาดที่มีนอกเหนือจากการตลาดแบบ Offline  
เชิงลบ : เทคโนโลยีที่ได้จากการด าเนิน โครงการไม่เหมาะส าหรับบางกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ Smartphone หรือไม่มี 
Smartphone เป็นต้น 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน      

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. ๖๕ ม.ค. - มี.ค. ๖๖ เม.ย. - มิ.ย. ๖๖ ก.ค. - ก.ย. ๖๖ 

๑. การจัดท าแพลตฟอร์ม 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 

✓ ✓ ✓ ✓ 



๕ 

 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. ๖๕ ม.ค. - มี.ค. ๖๖ เม.ย. - มิ.ย. ๖๖ ก.ค. - ก.ย. ๖๖ 

๒. การทดสอบระบบ DEMO แพลตฟอร์ม  
E - Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ 

   ✓ 
 

๓ . การสรุปผลจากการทดสอบ DEMO 
แพ ลต ฟ อร์ ม  E - Marketplace จั งห วั ด
เชียงใหม่  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม 

    ✓ 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(๘) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

- ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ - 
(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ 
(๑๐.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ไม่มี 

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์
 



๖ 

 

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่ อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 
(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : 

ด าเนินการติดตาม ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Platform ให้การแนะน า อบรม เสนอแนะในการใช้
ระบบงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเข้าใช้งานในระบบ 
(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 กลุ่มเป้าหมายต้องมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการจัดท าแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace Platform) 15,000,000  
กิจกรรมหลักการจัดท าแพลตฟอร์ม Platform E-Commerce แบบบูรณาการครบวงจร 15,000,000  
๑. งบด าเนินงาน 15,000,000  
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,000,000  
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 15,000,000  
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 14,868,000  จ้างเหมาจัดท า 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 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
๑๑. ผู้จัดการโครงการ ระดับปริญญาเอก ประสบการณ์ 15 ปี จ านวน ๑ คน
๑๒. นักวิศกรข้อมูล ระดับปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๐ ปี จ านวน ๑ คน
๑๓. ผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๐ ปี จ านวน ๑ คน
๑๔. ผู้เช่ียวชาญด้านงานเครือข่าย ระดับปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๐ ปี จ านวน ๑ คน
๑๕. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ ๑๐ ปี
๑๖. โปรแกรมเมอร์ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ ๑๐ ปี จ านวน 2 คน
๑๗. เจ้าหน้าท่ีจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จ านวน ๒ คน
๑๘. เจ้าหน้าท่ีระบบเครือข่าย ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จ านวน ๒ คน
๑๙. เจ้าหน้าท่ีทดสอบระบบ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จ านวน ๒ คน
๒๐. เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยระบบ ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี จ านวน ๒ คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 132,000       
  (๑)  วัสดุส านักงาน 60,000          
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,000          
  (3) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 24,000          
  (4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,000          

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



ล ำดับควำมส ำคัญ 29 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรสนับสนุนกำรเกิดธุรกิจใหม่มูลค่ำสูง Chiang Mai Tripple S 

(Startup Sandbox Supporting) 
2. งบประมำณ 4,630,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ 
Tech Startup 
4,630,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                       (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  29 

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูง 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  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม  วงค์บุตร    ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   
สถานที่ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316  
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :        
 รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน  

จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Society) เพ่ือผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ (From Enterpreneur to Technopreneur) สร้างผู้ประกอบการไทยที่มีความเป็นมือ
อาชีพ ทั้ งผู้ประกอบการในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการโดยจะต้องมีคุณลักษณะของ “ความเป็น
ผู้ประกอบการ” ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ แสวงหาโอกาสและกล้าลงทุนอย่างชาญฉลาด ก้าวทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของตลาดที่หลากหลาย รวมทั้งเข้าใจและ
ปรับใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ที่
มีจุดเด่น ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิรูประบบและกลไกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง การ
พัฒนาในแนวทางส าคัญดังกล่าวข้างต้นจะสัมฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันรองรับอย่างเหมาะสม ทั้งการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ   โลจิสติกส์และการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื้อเทคโนโลยี ไปสู่การเป็น
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ผู้ผลิต และขายเทคโนโลยีโดยเน้นการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
ความคิด และเทคโนโลยีต้นน้ า สู่การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ และเพ่ือวางรากฐานความเข้มข้นในการต่อยอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน รวมถึงการพัฒนาและวิ จัยแบบ
วิศวกรรม ย้อนกลับเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมอนาคตที่ยังต้องอาศัย เทคโนโลยี
จากต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพ่ึงตนเอง 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันมีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัจจุบันจ านวน Startup ที่มีอยู่ในภาคเหนือยังมีจ านวนที่น้อย ซึ่งท าให้เกิด Critical mass ในการ 

ชับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่อันเนื่องมาจากการขาดการรับรู้ของโอกาสในการเป็น Startup แต่เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ 
Startup หลายรายที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่านวัตกรรมทีเ่ข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกประเทศไทยที่มีนโยบาย ในการผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0 หรือมุ่งเน้นการ
สร้างเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมใหม่หรือที่เรียกว่า New S-Curve รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจด้วยการสร้างนักรบใหม่ (New Economic Warrior) หรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่จะเป็นตัว
แปรที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จะก่อให้เกิดการ
ลงทุน การจ้างงานการกระจายรายได้ และสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน          

ความเร่งด่วน :  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ จึงได้ให้ความส าคัญ  

ในการร่วมผลักดันการสร้างผู้ประกอบการและเร่งส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านธุรกิจ
และการพัฒนานวัตกรรม 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่
การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มี
ความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจในระดับสากลได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับ

ตลาดได ้
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นมาตรฐาน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
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(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่                                                                                               

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการ เครือข่ายทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ นักศึกษาจบใหม่ 

และบุคคลทั่วไป ที่มีมีเจตคติท่ีดี และมีความมุ่งม่ันที่จะท าวิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาจมีผลิตภัณฑ์อยู่ใน Idea Stage หรือ 
Early Prototype ที่มีพ้ืนฐานหลักการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นมาบ้างแล้ว 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคอุตสาหกรรม New S-Curve 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  
1. ผู้ประกอบการกลุ่มศักยภาพท่ีมีโอกาศในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จ านวน 

๓๐  กิจการ 
2. มีแพลตฟอร์มหลักสูตรการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น จ านวน ๑ หลักสูตร 
3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจและสามารถด าเนินธุรกิจจน

ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ผู้ประกอบการกลุ่มศักยภาพท่ีมีโอกาศในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จ านวน 
๓๐ กิจการ 

2. แพลตฟอร์มหลักสูตรการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น จ านวน ๑ หลักสูตร 
 (๔.๓) ผลลัพธ์  

1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจและสามารถด าเนินธุรกิจจน

ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) จากการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
เริ่มต้น เช่น รายได้ การจ้างงาน การลงทุน เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท (30 กิจการ x 200,000 บาท/
ปี) ตลอดจนสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

เชิงลบ : ไม่มี 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน         

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์คัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วม
โครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมในหัวข้อ      
“3 Days Growth mindset & 
Introduction for Fundraising จ านวน 
1 ครั้ง 

    

กิจกรรมที่ 3 “Pitching Business Idea”  
คัดเลือกผู้ประกอบการจ านวน 10 ราย 
จ านวน 1 ครั้ง 

    

กิจกรรมที่ 4 “Matching Mentor & 
Networking” จ านวน 1 ครั้ง 

    

กิจกรรมที่ 5 “Fine a Mentor” จ านวน 
1 ครั้ง 

    

กิจกรรมที่  6  “Pitch Demo” เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอแผนธุรกิจให้แก่
กรรมการและนักลงทุน ชิงเงินสนับสนุน
ต่อยอดธุรกิจ จ านวน 1 ครั้ง 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ 4,630,000 บาท 

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา -ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
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(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
(11.1) มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาท่ีบูรณาการความร่วมมือการด าเนินโครงการร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(11.2) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จากการอบรมสัมมนา และมีการเผยแพร่

ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
(11.3) มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพ่ือใช้ใน

การพัฒนาโครงการในปีต่อๆไป 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  ไม่มี 
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จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูง
Chiang Mai Tripple S (Startup Sandbox Supporting)

4,630,000

๑. งบด าเนินงาน 4,630,000

กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ Tech Startup 4,630,000
16,050 1.1 กิจกรรม : จัดท าและน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดใน

การด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

12,000   - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) (15 คน X 1 ม้ือ X 2 วัน X 400 บาท)
3,000   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) (15 คน X 2 ม้ือ X 2 วัน X 50 บาท)
1,050   - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี) (15 ชุด X 70 บาท)

390,300 1.2 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบธุรกิจเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรม และสัมมนาแนะน าโครงการ
7,500 ด าเนินการออกแบบ และผลิต โปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน ไม่น้อยกว่า 300 แผ่น พร้อมท้ังเผยแพร่ (300 แผ่น x 25 บาท)

25,000 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีมีช่ือเสียง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 เว็ปไซต์
(10 เว็ปไซต์ x 2,500 บาท)

60,000 ด าเนินการออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
25,000 ด าเนินการจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ       (1 ระบบ x 25,000 บาท)
10,000 ด าเนินการผลิตสปอตโฆษณาผ่านส่ือวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (2 คล่ืนวิทยุ x 5,000 บาท)
12,500 ด าเนินการออกแบบและผลิตส่ือ (ไวนิล) พร้อมติดต้ังและร้ือถอน ขนาด 1.80 ม. x 3 ม. (5 ช้ิน x 2,500 บาท)

500 ด าเนินการจัดท าเอกสารใบสมัคร (100 ชุด x 5 บาท)
55,000 ค่าเช่าจอ LED ขนาด 3 x 5 เมตร พร้อมระบบติดต้ัง
15,000 ค่าเวทีจัดงาน ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร
15,000 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุมวันละ 5,000 บาท จ านวน  3 คน
20,000 ค่าออกแบบ ตกแต่งพ้ืนท่ีบนเวที จัดให้มีการวางผังและตกแต่งพ้ืนท่ีท่ีใช้จัดบนเวทีให้เหมาะสม สวยงาม และสอดคล้องกับแนวคิด ในการจัดงาน

5,000 ค่าเช่าชุดโซฟา ส าหรับประธานในพิธเปิด จ านวน 2 ชุด ขนาดตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร (2ชุด x 2,500 บาท)
3,000 จัดให้มีเก้าอ้ีน่ังนวม ส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว (50 ตัว  x 60 บาท)
3,500 จัดให้มีเก้าอ้ีน่ังพลาสติกพร้อมผ้าคลุม ส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว (100 ตัว  x 35 บาท)

13,000  ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงาน
5,000  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 1 วัน x 5,000 บาท
3,000 จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)

15,000 ค่าพาหนะวิทยากรบรรยายแนะน าโครงการ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (2 คน x 7,500 บาท)
2,800 ค่าท่ีพักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (2 ห้อง x 1 วัน x 1,400 บาท)

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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7,200 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (1,200 บาท/ชม.  x 3 ช่ัวโมง x 2 คน)
7,500 จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับประธานในพิธีเปิด/แขกวีไอพี จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน (5 ช้ิน x 1,500 บาท)
6,000 จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับส่ือมวลชน จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด (20 ช้ิน x 300 บาท)
5,000 ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม
8,400 จัดเตรียมอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะน าโครงการ (120 คน x 2 ม้ือ  35 บาท)

48,000 จัดเตรียมอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาแนะน าโครงการ (120 คน x 1 ม้ือ x 1วัน x 400 บาท)
10,000 จัดให้มีการบันทึกและจัดท าภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 5,000 บาท)

2,400 จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาแนะน าโครงการ (120 ชุด x 20 บาท)
55,600 1.3 กิจกรรม : คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
15,000 ด าเนินการจัดประชุมวิทยากร จ านวนไม่น้อยกว่า 2 วัน

 - จัดเตรียมอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 
   (15 คน x 1 ม้ือ x 400บาท x 2 คร้ัง) 
 - จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 
   (15 คน x 2ม้ือ x 50บาท x 2คร้ัง)

25,000 ค่าพาหนะวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน x 2,500 บาท x 2 เท่ียว)
14,000 ค่าท่ีพักวิทยากรในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (5 ห้อง x 2วัน x 1,400 บาท)

1,600 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (80 ชุด x 20 บาท)
485,200 1.4 กิจกรรม : จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “3 Days Growth mindset & Introduction for Fundraising”

42,000  - อาหารกลางวัน (35 คน x 3 ม้ือ x 400 บาท)
10,500  - อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม (35 คน x 6 ม้ือ x 50 บาท)
25,000  - ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย)  (5 คน x 2,500 บาท x 2 เท่ียว)
21,000  - ค่าท่ีพักวิทยากร (5 ห้อง x 3 วัน x 1,400 บาท)
36,000  - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (5 คน x 6 ช่ัวโมง x 3 วัน x 1,200 บาท)

350,000  - ค่าเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (35 คน x 100 บาท)
700  - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 20 บาท)

461,375 1.5 กิจกรรม : จัดกิจกรรม “Pitching Business Idea”  คัดเลือกผู้ประกอบการจ านวน 10 ราย
150,000  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร Mentor จากต่างประเทศ (3 คน x 50,000 บาท)

40,000  - ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน x 2,500 บาท x 2 เท่ียว)
33,600  - ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor (8 ห้อง x 3 วัน x 1,400 บาท)

450  - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (30 ชุด x 15 บาท)
204,800  - ค่าตอบแทนวิทยากร Mentor ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 คน x 2 วัน x 8 ช่ัวโมง x 1,600 บาท)

16,000  - อาหารกลางวัน (40 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท)
4,000  - อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม (40 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)

525  - จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (35 ชุด x 15 บาท)
12,000  - จัดท ารายงานความก้าวหน้าท่ีประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การด าเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จส้ินโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการประเมินความ

พึงพอใจ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จ านวน 5 เล่ม DVD จ านวน 5 ชุด 
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73,350 1.6 กิจกรรม : Fine a Mentor
12,000  - อาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด  (30 คน x 1 วัน  x 400 บาท)

3,000  - อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด  (30 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)
40,000  - ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน x 2,500 บาท x 2 เท่ียว)
11,200  - ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor (8 ห้อง x 1 วัน x 1,400 บาท)

150  - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (15 ชุด x 10 บาท)
2,000  - ค่าจัดท าเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)
5,000  - ค่าจ้างพิธีกรบรรยายไทยและอังกฤษ (1 วัน x 5,000 บาท)

2,407,700 1.7 กิจกรรม : Mentor Buddy and Mentor Pool
112,000  - อาหารกลางวันและอาหารเย็น (20 คน x 8 วัน  x 700 บาท)

16,000  - อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม   (20 คน x 16 ม้ือ x 50 บาท)
125,000  - ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทย (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (5 คน  x 2,500 บาท x 2 เท่ียว x 5 คร้ัง)

45,000  - ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (3 คน  x 2,500 บาท x 2 เท่ียว x 3 คร้ัง)
56,000  - ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor ไทย  (5 ห้อง x 8 วัน x 1,400 บาท)
25,200  - ค่าท่ีพักวิทยากร Mentor ต่างชาติ (3 ห้อง x 6 วัน x 1,400 บาท)

525,000  - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายท่ีปรึกษาชาวไทยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (5 คน x 35,000 บาท x 3 เดือน)
750,000  - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายท่ีปรึกษาชาวต่างชาติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (3 คน x 250,000 บาท x 1 เดือน )
750,000  - ค่าวิเคราะห์และส ารวจตลาดเบ้ืองต้น (Validate Idea) (10 ผู้ประกอบการ x 35,000 บาท)

1,500  - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ชุด x 15 บาท x 5 คร้ัง)
2,000  - ค่าจัดท าเอกสารและค่าอุปกรณ์ (20 ชุด x 100 บาท)

740,425 1.8 กิจกรรม : Pitch Demo เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอแผนธุรกิจให้แก่กรรมการและนักลงทุน ชิงเงินสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ
48,000  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (120 คน x 1 ม้ือ x 1วัน x 400 บาท)
12,000  - อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวนไม่น้อยกว่า 120 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitch Demo (120 คน x 2 ม้ือ  50 บาท)
40,000  - ค่าพาหนะวิทยากร Mentor ไทยและต่างชาติ (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (8 คน  x 2,500 บาท x 2 เท่ียว x 1 คร้ัง)
11,200  - ค่าใช้ท่ีพัก Mentor ไทยและต่างชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม  (8 ห้อง x 1 คืน x 1,400 บาท)
20,000   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching (ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และรถรับจ้างเหมาจ่าย) (4 คน   x 2,500 บาท x 2 เท่ียว x 1 

คร้ัง)

5,600  - ค่าท่ีพักนักลงทุน ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินการ Pitching  (4 ห้อง x 1 คืน x 1,400 บาท)
20,000  - ค่าตอบแทนนักลงทุนเป็นกรรมการตัดสินเหมาจ่าย (4 คน x 5,000 บาท)

2,400  -  ค่าจัดท าเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (120 ชุด x 20 บาท)
60,000  - ด าเนินการออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ผู้ Pitching (60 วินาที x 1,000 บาท/วินาที)
55,000  - ค่าเช่าจอ LED ขนาด 3 x 5 เมตร พร้อมระบบติดต้ัง
15,000  - ค่าเวทีจัดงาน ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร
15,000  - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุมวันละ 5,000 บาท จ านวน  3 คน
30,000  - ค่าออกแบบ ตกแต่งพ้ืนท่ีบนเวที จัดให้มีการวางผังและตกแต่งพ้ืนท่ีท่ีใช้จัดบนเวทีให้เหมาะสม สวยงาม และสอดคล้องกับแนวคิด ในการจัดงาน

5,000  - ค่าเช่าชุดโซฟา ส าหรับประธานในพิธเปิด จ านวน 2 ชุด ขนาดตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร (2ชุด x 2,500 บาท) 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

3,000  - จัดให้มีเก้าอ้ีน่ังนวม ส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว (50 ตัว  x 60 บาท)
3,500  - จัดให้มีเก้าอ้ีน่ังพลาสติกพร้อมผ้าคลุม ส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว (100 ตัว  x 35 บาท)

13,000   - ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงาน
5,000   - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 1 วัน x 5,000 บาท
3,000  - จัดให้มีป้าย Standy บริเวณทางเข้างาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 อัน (2 อัน x 1,500 บาท)
7,500  - จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับประธานในพิธีเปิด/แขกวีไอพี จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน (5 ช้ิน x 1,500 บาท)
1,000  - ค่าเอกสารประกอบการแถลงข่าว  (20 บาท x 20 ชุด)
6,000  - จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับส่ือมวลชน จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด (20 ช้ิน x 300 บาท)

10,000  - ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (2 คน x 5,000 บาท)
10,000  - จัดให้มีการบันทึกและจัดท าภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวใน DVD ภายในงาน (2 คน x 5,000 บาท)

300,000  - ค่าสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล (รางวัลท่ี 1 มูลค่า 150,000 บาท, รางวัลท่ี 2 มูลค่า 100,000 บาท และรางวัลท่ี 3 
มูลค่า 50,000 บาท)

15,000  - จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การด าเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จส้ินโครงการ ภาพถ่าย กิจกรรม ผลการประเมินความพึง
พอใจ ฯลฯ โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จ านวน 5 เล่ม DVD จ านวน 5 ชุด

4,225 วัสดุส านักงาน 4,225 บาท
20,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนระบบออนไลน์เสมือนจริง 
2. งบประมำณ 8,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการให้องค์ความรู้ในการท าการค้าผ่านระบบออนไลน์และ 
การพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ ที่ต้องการท าการค้าผ่านระบบ  
e-commerce 
1,839,600 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 
6,160,400 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                                 (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  43 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 
กิจกรรมหลักที่  1 การให้องค์ความรู้ในการท าการค้าผ่านระบบออนไลน์และการพัฒนาความพร้อมของ

ผู้ประกอบการ ที่ต้องการท าการค้าผ่านระบบ e-commerce  วงเงิน 1,839,600 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 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 : การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางพนิดา  วานิชรัตน์  ต าแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑๐๗๑๕ 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :       

 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP  SMEs  ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การบริหารจัดการภายใน
องค์กร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ การปรับโครงสร้างกลไก  
การสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและ
โอกาส ในการลงทุนในต่างประเทศ  

ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ  โดยองค์ประกอบแรก คือ
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur)  องค์ประกอบที่สอง คือ เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง  องค์ประกอบที่สาม 
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services  และองค์ประกอบที่
สี่  คือ เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ : 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมออนไลน์มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเจรจาทางการค้าออนไลน์ (Business Matching) การน าเสนอสินค้า และการหาคู่ค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเพ่ิมช่องทางการค้าและการตลาดมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดงานแสดงสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเปิดกว้างให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงการจัดงานแสดง
สินค้าได้ในรูปแบบ Multimedia Online Virtual Exhibition (MOVE) หรือ Virtual Trade Show ด้วยการจัด



๒ 

 

แสดงงานและเข้าชมงานแสดงสินค้าได้ในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าชมงานได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้น
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของสินค้าเกษตร OTOP และ SMEs อีกท้ังยังมีสินค้าที่
เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม อาหารแปรรูปและสินค้าเพ่ือสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
หลากหลายทั้งด้านฝีมือและภูมิปัญญา จึงท าให้ผู้บริโภคสนใจในตัวสินค้าเหล่านั้นแตกต่างกันไป ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่เป็นรายย่อย ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ไม่มีเงินทุน
ในการลงทุนปรับตัวท าธุรกิจการค้าตลาดออนไลน์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขาดความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารด้านการตลาด เช่น การถ่ายภาพ การสื่อสารออนไลน์กับผู้บริโภคการจัดท า Content ของสินค้าให้
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค  การน าเสนอสินค้าแบบไลฟ์สด การบริหารต้นทุนเพ่ือการบริหารจัดการ การสื่อสาร
ออนไลน์ หรือขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดในโลกออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการ
เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและเพ่ิมช่องทางการตลาดใหม่ อันจะเป็นการสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นแก่ผู้ประกอบการ 
อีกท้ังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าของจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งข้ึน 

จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้ก าลังซื้อของคนในจังหวัด  
เกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจบางส่วนไม่สามารถด าเนินธุรกิจและสร้างรายได้ แรงงานบางส่วนต้องว่างงาน
หรือถูกพักงาน สะท้อนถึงก าลังซื้อที่หายไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นไปจนถึงใน
ระยะยาว เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดสามารถฟ้ืนตัวจากผลกระทบดังกล่าว ส านักงาน-พาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร OTOP 
SME มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ สร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ือเร่งสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
ประชาชนนักธุรกิจผลักดันให้เศรษฐกิจกลับมาโตได้เหมือนเดิม ดังนั้นการที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
หรือช่วยลดค่าครองชีพได้ในสภาวะการณ์เช่นนี้ จ าเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนื่องจากปัจจุบันสินค้าใน
ตลาดออนไลน์มีจ านวนมาก ดังนั้นการท าให้สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดออนไลน์ จึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้ความสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาดให้เป็นที่รู้จัก และ
มั่นใจในตัวสินค้าเพ่ือปลุกกระแสและสร้างความต้องการให้กับผู้บริโภค การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคโดย
เทคโนโลยีดิจิทอลที่สร้างสรรค์ จึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่รอดในภาวะวิกฤติโดยมุ่งให้
ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากชุมชนสู่เศรษฐกิจประเทศโดยรวม 

ความเร่งด่วน : การที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือช่วยลดค่าครองชีพ ได้ช่วงที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เนื่องจากปัจจุบันสินค้าในตลาดออนไลน์ 
มีจ านวนมาก ดังนั้นการท าให้สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ 
จ าเป็นที่จะต้องใช้ความสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาดให้เป็นที่รู้จัก และมั่นใจในตัวสินค้าเพ่ือปลุกกระแสและสร้าง
ความต้องการให้กับผู้บริโภค การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเทคโนโลยีดิจิทอลที่สร้างสรรค์ จึงเป็นหนทาง  
ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่รอดในภาวะวิกฤติโดยมุ่งให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากชุมชนสู่เศรษฐกิจประเทศ
โดยรวม 

 
 
 



๓ 

 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1)  เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน  
(2)  เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าท้ังในและต่างประเทศ  
(3)  ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาความรู้ความสามรถเข้ากับยุคสมัย และยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันให้ผู้ประกอบการ  ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการในประเทศและผู้น าเข้าจากต่างประเทศ  
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :           
๑. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพส่งออก 

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 
ตัวช้ีวัด ๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 

 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
(๔.๒) ผลผลิต 1. มีการพัฒนาการค้าผ่านระบบออนไลน์  เกิดการจ าหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้าและการ

เจรจาธุรกิจบนตลาดออนไลน์เสมือนจริง  
2. มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
3. ผู้ประกอบการมีรายได้ต่อเนื่องในการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ 
 
 
 



๔ 

 

(๔.๓) ผลลัพธ์ ๑. มูลค่าการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการขยายตัวของ
การค้าในภูมิภาค 

2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมช่องทางด้านการตลาด ทั้งสินค้าและ
บริการของจังหวัดเชียงใหม่ 

3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  ให้มีการ
พัฒนาและปรับตัวกับการค้ายุคใหม่ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เดิมและเปิดโอกาสในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต เกิดการแข่งขันเพ่ือปรับตัวการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ท าการตลาดและจ าหน่ายมากขึ้น 
1.  มูลค่าการค้าของจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น จากการสร้างและขยายโอกาสด้านการตลาด  
2.  สินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ 

ของตลาด และสามารถแข่งขันและเข้าสู่เวทีการค้าสากล 
3.  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและมีความพร้อมใน

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น 
เชิงลบ : -ไม่มี- 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน           

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 

1. การให้องค์ความรู้ในการท าการค้า
ผ่านระบบออนไลน์และการพัฒนา
ค ว าม 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. จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์เสมือนจริง 

  ✓  

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 8,00,๐๐๐ บาท 
(๘) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

- ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ – 
(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



๕ 

 

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ 
(๑๐.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ   มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
๑) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
๒) การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 - ไม่มี- 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ )

จังหวัดเชียงใหม่ 8,000,000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 8,000,000      
กิจกรรมหลักท่ี 1 การให้องค์ความรู้การให้องค์ความรู้ในการท าการค้าผ่านระบบออนไลน์และการพัฒนาความ
พร้อมของผู้ประกอบการ ท่ีต้องการท าการค้าผ่านระบบ e-commerce จ านวน 80 คน

1,839,600

๑. งบด าเนินงาน 1,839,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 300,400
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
  (๒)  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 12,000

38,400
  (3)  ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 240,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,520,800
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 
       - ค่าเบ้ียเล้ียง 9,600

7,200  - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน/คณะกรรมการ จ านวน 15 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท 
40,000  - ค่าอาหารและอาหารว่างคณะท างาน /คณะกรรมการ 10 คร้ังๆ 20 คนๆ ละ 200 บาท

       - ค่าพาหนะ 30,000  - ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 5 คนๆ ละ 6,000 บาท  
90,000  - ค่าพาหนะคณะท างาน/คณะกรรมการ  จ านวน 15 คนๆ ละ 6,000 บาท  
50,000
24,000

       - ค่าท่ีพัก 32,000  - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  จ านวน  5 คนๆ ละ 8 วันๆ ละ 800  บาท
72,000
36,000

450,000

ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

จ านวน  5  คนๆ ละ 10 วัน วันละ 200 บาท
จ านวน  1 คนๆ ละ 1,500 บาท จ านวน 4 คณะฯ ( 2 คร้ัง)

วิทยากร 8 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท  จ านวน 4 คน ( 5 วัน)

 - ค่าพาหนะเดินทางของผู้ประกอบการ  จ านวน 100 คน คนละ 500 บาท  
 - ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 6,000 บาท จ านวน 4  ท่าน  

 - ค่าท่ีพักวิทยากร 1,500 บาท x 4 ท่าน x 6 คืน 
 - ค่าท่ีพักคณะท างาน/คณะกรรมการ จ านวน 15 คนๆ ละ 6 วันๆ ละ 800  บาท

จ านวน  4 คนๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 4 คณะฯ ( 2 คร้ัง)

 - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี จ านวน 5 คนๆ ละ 8 วันๆ ละ 240 บาท 

 - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรมต่างอ าเภอ  จ านวน 100 คนๆ ละ 750 บาท  6 คืน 

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ )

ค าช้ีแจง

  (2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม
     - ค่าอาหาร 210,000
     - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60,000
     -  ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 30,000
     -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์ 200,000
     -  ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Digital Transformation และเทคโนโลยี 160,000
     -  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์การจัดอบรม 20,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 18,400

  (๑)  วัสดุส านักงาน 18,400

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรมแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 6,160,400
๑. งบด าเนินงาน 6,160,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 60,400
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000
  (๒)  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 12,000

38,400

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 6,100,000
  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 6,100,000

จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ จ านวน 1 คร้ัง

ออกแบบ/จัดท า หน้าเวปไซด์ E-Commerce 

ประสาน/เชิญ/ประชุม ผู้เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียง 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าระบบห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง

จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ  จ านวน 1 คร้ัง

วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน

จ านวน  5  คนๆ ละ 10 วัน วันละ 200 บาท
จ านวน  1 คนๆ ละ 1,500 บาท จ านวน 4 คณะฯ ( 2 คร้ัง)
จ านวน  4 คนๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 4 คณะฯ ( 2 คร้ัง)

ค่าจ้างจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการเชียงใหม่ออนไลน์เสมือนจริง ”
(Virtual Trade Show)

ประสาน/เชิญ/ประชุมผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง
จัดท าเอกสาร/ ส่ือประชาสัมพันธ์

 

คร้ังละ 160,000 บาท 

ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 100 ชุดๆ ละ 300 บาท 
คร้ังละ 200,000 บาท 

คร้ังละ 10,000 บาท  x 2  คร้ัง

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 120คน x 100 บาท x 5 วัน 
ค่าอาหาร  120 คน x  350 บาท x  5 วัน 

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 44 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร สร้ำงก ำไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี) 
2. งบประมำณ 10,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการวางแผนการด าเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับ
สมัคร/การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและ
คณะกรรมการคัดเลือก 
45,400 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) (อย่างน้อย 50 กิจการ) 
593,800 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยี 
เพ่ือน าไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน 
330,400 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่แผนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs 
612,500 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 
TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนที่ 
6,320,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs 
พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและ 
การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking) 
2,047,900 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ 
50,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 



๑ 

 

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                                    (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 44 

ชื่อโครงการ  โครงการสร้างก าไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)  
กิจกรรมหลักที่ 1 การวางแผนการด าเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/การวางแผนโครงสร้าง

หลักสูตรอบรม/จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการคัดเลือก  วงเงิน 45,400 บาท   
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)(อย่างน้อย 50 กิจการ)  วงเงิน 593,800 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน 

และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน        วงเงิน 330,400 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 4 จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs       วงเงิน 612,500 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนที่      วงเงิน 6,320,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs พร้อมทั้งสร้างโอกาสทาง
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  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญอุ้ม  วงค์บุตร   ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   
สถานที่ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 053 112316  
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 – 2580) โดยหนึ่งในประเด็นส าคัญ 

คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มที่รัฐบาล
เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของให้ประเทศเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้ 
ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือยกขีดความสามารถของ SMEs โดยผนวกกับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อาทิ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า
ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 
 



๒ 

 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
การพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเป็นรากฐานในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่ที่มีปัจจัยส าคัญด้านสภาพพ้ืนที่และสภาพ
ภูมิสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ผลงานวิจัยที่มีการทดลองและวิจัยในเชิงพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบและแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้น มีการน า  
องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้น้อยมาก หรือไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เนื่องจากปัญหาในด้านของการถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ผู้ปฏิบัติ ปัจจุบันทุกภาคส่วนของธุรกิจไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง
และจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ งานวิจัยหลายชิ้นและประสบการณ์จากหลายประเทศได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นตัว
ช่วยที่ส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ แต่ยังไม่ได้รับประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างกว้างขวาง ท าให้สะท้อนถึงสองประเด็นความท้าทายทั้งในด้านอุปทาน
และอุปสงค์ คือ (1) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันกับชุมชน (2) กระบวนการถ่ายทอดและส่งผ่าน
เทคโนโลยีไปสู่ชุมชน 

ความเร่งด่วน :  
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ที่ส่งผลให้เพ่ิมผลิตภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านการผลิตสินค้า ด้านการค้า น าเข้า ส่งออก และด้านการบริการต่างๆ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้จัดท าโครงการ “โครงการสร้างก าไร 
สู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)” เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน และ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ิมศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น าไปสู่การใช้งานจริง 

2. เพ่ือขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน 
เพ่ิมศักยภาพของในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเกิดการแข่งขันทางธุรกิจ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

   (๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ  
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   (๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 (๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 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 
ตัวช้ีวัด  
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้งานใน

วิสาหกิจชุมชนและ SMEs จ านวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน 
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

หรือบริการ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน (1 เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้งเกิดแผนธุรกิจจ านวนไม่น้อย
กว่า 30 แผน 

3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่างน้อย 3 คู่ และเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

(๔.๒) ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้งานใน

วิสาหกิจชุมชนและ SMEsจ านวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน 
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

หรือบริการ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน (1 เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้งเกิดแผนธุรกิจจ านวนไม่น้อย
กว่า 30 แผน 

3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่างน้อย 3 คู่ และเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

(๔.๓) ผลลัพธ์  
1. เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ให้สามารถเพ่ิมพูนก าไรจากการจัดจ าหน่ายได้ 
2. สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่กิจการในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 3 ปี 
3. สร้างการจ้างงาน/ รักษาการจ้างงาน 450 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
1. เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ให้สามารถเพ่ิมพูนก าไรจากการจัดจ าหน่ายได้ 
2. สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่กิจการในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 3 ปี 
3. สร้างการจ้างงาน/ รักษาการจ้างงาน 450 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี 
เชิงลบ : ไม่มี 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66  ก.ค. - ก.ย. 66 

1. การวางแผนการด าเนินกิจกรรม/ 
แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/ 
การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/ 
จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการคัดเลือก   

✓    

2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัคร
ผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (อย่างน้อย 50 กิจการ) 

✓    

3. การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจ
ชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 
กิจการ/ชุมชน 

✓    

4. จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือน าไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs 

 ✓ 
 

  

5. การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อม
ของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนที่ 

 ✓   

6. การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs พร้อมทั้งสร้างโอกาสทาง
การตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & 
Networking) 

 ✓ ✓  

7. กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ   ✓  

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 10,000,000 บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา -ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ  มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติมเทคนิคในการบริหารจัดการ  
มีประสบการณ์สูง 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาโครงการในปีต่อๆไป 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
 

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต :
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชนและ 
SMEs จ านวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ข้ึนไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน (1 เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมท้ังเกิดแผนธุรกิจจ านวนไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่างน้อย 3 คู่ และเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

โครงการ : สร้างก าไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)

กิจกรรมหลัก : 10,000,000       

1. การวางแผนการด าเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดต้ัง
ผู้เช่ียวชาญและคณะกรรมการคัดเลือก

45,400              

๑.๑. ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ

20,000               ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (20 คน X  2 ม้ือ X 500 บาท)

4,000                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (20 คน X 4 ม้ือ X 50 บาท)

1,400                 ค่าเอกสารประกอบการประชุมวางแผน (20 ชุด x 70 บาท)

20,000               

2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (อย่างน้อย 50 กิจการ)

593,800            

2.๑.๑ ค่าตอบแทน

144,000             ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก (10 คน X 1,200 บาท X 6 ช่ัวโมง X 2 วัน)

 2.2.1 ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 36,000               ค่าจ้างเหมาจัดท าและเผยแพร่ระบบรับสมัครออนไลน์  (1 ระบบ X 36000 บาท) 

153,800             ค่าจ้างเหมาจัดท าและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ท้ังออนไลน์ และออฟไลน์

50,000               ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (50 คน X  2 ม้ือ X 500 บาท)

10,000               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (50 คน X 4 ม้ือ X 50 บาท)

50,000               ค่าพาหนะ ต๋ัวเคร่ืองบิน (10 คน X 2 เท่ียว (ไป-กลับ) x 2500 บาท)

50,000               ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (150 ชุด x 70 บาท)

ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 2 คร้ัง)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ค าช้ีแจง

ปี 2566
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50,000               ค่าเช่าสถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (2 วัน X 50000)

50,000               

3. การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 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               ค่าอาหารและเคร่ืองด่ิม (70 คน X 2 ม้ือ X 500 บาท)

14,000               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (70 คน X 4 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ )

25,000               ค่าพาหนะ ต๋ัวเคร่ืองบิน (5 คน X 2 เท่ียว (ไป-กลับ) x 2500 บาท)

10,000               ค่าพาหนะ รถตู้ (2 คัน X 2 วัน x 2500 บาท)

18,000               

4,900                 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (70 ชุด x 70 บาท)

3,500                 ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (50 ชุด x 70 บาท)

3,000                 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1 คร้ัง x 3000 บาท)

100,000             ค่าเช่าสถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (2 วัน X 50,000 บาท)

10,000               

4.จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs 612,500            

4.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4.๑.๑ ค่าตอบแทน

 4.1.1 ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ

120,000             

125,000             ค่าอาหารและเคร่ืองด่ิม (50 คน X 5 ม้ือ X 500 บาท)

25,000               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน X 10 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ )

62,500               ค่าพาหนะ รถตู้ (5 คัน X 5 วัน x 2500 บาท)

250,000             ค่าเช่าสถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (5 วัน X 50,000 บาท)

30,000               

ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 2 คร้ัง)

ค่าจ้างเหมาการท าวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs (40,000 x 30 กิจการ)

ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 6 คร้ัง)

ค่าท่ีพัก   (5 คน X 3 คืน x 1200 บาท)

ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 2 คร้ัง)
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5.การถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ข้ึนไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการใน
พ้ืนท่ี

6,320,000         

3.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 2.2.1 ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 2,700,000          

1,350,000          

1,200,000          ค่าการจัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40,000 x 30 กิจการ)

900,000             ค่าจัดท าโมเดลธุรกิจ (Business Model) (30,000 x 30 กิจการ)

75,000               ค่าอาหารและเคร่ืองด่ิม (30 คน X 5 คร้ัง X 500 บาท)

7,500                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน X 5 คร้ัง X 50 บาท/ม้ือ )

62,500               ค่าพาหนะ รถตู้ (5 คัน X 5 คร้ัง  x 2500 บาท)

25,000               

6.การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs พร้อมท้ังสร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่
ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)

2,047,900         

6.1 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs 216,000             

1,080,000          

25,000               ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (30 คน X 5 ม้ือ X 500 บาท)

25,000               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน X 10 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ )

6.1 สร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & 
Networking)

14,400               

25,000               ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (30 คน X 1 ม้ือ X 500 บาท)

2,500                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน X 1 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ )

50,000               

2,500                 ค่าพาหนะ รถตู้ (5 คัน X 1 วัน x 2500 บาท)

24,000               ค่าท่ีพักนักลงทุน   (10 คน X 2 คืน x 1200 บาท)

3,500                 ค่าเอกสาร (50 ชุด x 70 บาท)

100,000             ค่าเช่าสถานท่ี และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (1 วัน X 100,000 บาท)

180,000             ค่าจ้างเหมาจัดท าพ้ืนท่ีแสดงสินค้า และพ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจ (1 วัน x 180,000) 

150,000             

ค่าตอบแทนผุ้เช่ียวชาญ/นักวิจัยในการถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ข้ึนไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนท่ี 
(30,000 x3 เดือน x  30 กิจการ)

ค่าเดินทางเชิญนักธุรกิจ นักลงทุนร่วมเจรจา (ต๋ัวเคร่ืองบิน) (10 คน X 2 เท่ียว (ไป-กลับ) x 2500 บาท)

ค่าจ้างเหมาจัดท าประมวลภาพรวมของกิจกรรมทุกข้ันตอน และวิดิโอประมวลผลกิจกรรม (1 เร่ือง x 100,000 บาท)

ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ/นักวิจัยลงพ้ืนท่ีติดตามการใช้งานเทคโนโลยีและให้ค าแนะน า   (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง x 5 คร้ัง x 30 กิจการ)

ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้เช่ียวชาญ/นักวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีและให้ค าแนะน า   (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง x 5 คร้ัง x 30 กิจการ)

ค่าตอบแทนผู้ช่วยผุ้เช่ียวชาญ/ผู้ช่วยนักวิจัยในการถ่ายทอดผลงานวิจัยท่ีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ข้ึนไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในพ้ืนท่ี (15,000 x3 เดือน x  30 กิจการ)

ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 5 คร้ัง)

จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ (2 คน x 6 ชม. x 1200 บาท x 1 วัน )
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50,000               

100,000             

7.กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ 50,000              

3.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 2.2.1 ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000               ค่าจัดท ารายงานความคืบหน้าคร้ังท่ี 1  (1,500 บาท  X 10 ชุด)

15,000               ค่าจัดท ารายงานความคืบหน้าคร้ังท่ี 2 (1,500 บาท  X 10 ชุด )

20,000               ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (2,000 บาท  X 10 ชุด )

ค่าจ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพ (กรณี Covid-19) (5,000 x 15 คร้ัง)

ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ พร้อมท้ังวิเคราะห์และสรุปผลตลอดโครงการ (1 ระบบ x 50,000)

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 45 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมและยกระดับทักษะกำรเขียนโปรแกรมของนักเรียน, 

นักศึกษำ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill) 
2. งบประมำณ 4,812,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
,นักศึกษา พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill) 
4,812,000 บาท 
มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                             (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 45 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(Upskill and Reskill ) 

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill 
and Reskill)       วงเงิน 4,812,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy)  นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ  
หน่วยด าเนินการ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาจังหวัดเชียงใหม่) 
1. ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์อ านาจ โกวรรณ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์. 0-5388-5924, 
โทรสาร. 0-5388-5924  
2 ผู้รับผิดชอบ : นายปรัชญา  โกมณี ต าแหน่ง : รักษาการผู้จัดการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาจังหวัด
เชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ 158 ถนน ทุ่งโฮเต็ล ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 
088-9990541  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :                  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและ ประโยชน์ส่วนรวม มีเป้าหมายให้ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกัน ด้านเศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม การผลิต การค้า การลงทุน ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอ่ืนๆ  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  โดยประเด็นเรื่อง การสร้างบุคลากรทางดิจิทัลภายในประเทศ ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนในอุตสาหกรรมที่คาด
แคลน โดยเฉพาะการเร่ง Upskill Reskill  ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสนใจ เพ่ือการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  ส่วนประเทศไทยนั้น ภาครัฐได้ประกาศแผน “Digital Thailand” โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร เพ่ือให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งการ
น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทนั้นจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตและการบริการและอีกสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง           
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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 จ าแนกเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ ส าคัญ พบว่า 
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 1 ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาค เกษตร ภาคการค้า ภาค
ท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.10 โดยภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการค้า มีอัตราการขยายตัว 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม จึงต้องน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมของภาคเหนือให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน และเร่งให้เกิดการสร้าง
ธุรกิจด้านสตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อมาเป็นตัวเร่งในการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมมูลค่าสูง  (High Value Added) และ
ธุรกิจสตาร์ทอัพสมัยใหม่มักจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีทางด้าน Artificial Intelligence หรือ AI 
สมองกลฝังตัว และ Machine Learning หรือ ML เทคโนโลยีเหล่านี้จึงอยู่ใกล้กับตัวเรามากขึ้น ดังนั้นเพ่ือรองรับการ
เติบโตของเทคโนโลยีและสมองกลแบบฝังตัวในอนาคต ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ
ในด้านเทคโนโลยีดังกล่าว โดยจ าเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชน เพ่ือให้เกิดเป็นทักษะพ้ืนฐานติดตัวไปตลอด หรือ
ส าหรับผู้ที่สนใจก็สามารถพัฒนาจนกลายเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีได้เช่นกัน โดยสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาคือทักษะการ 
Coding หรือการเขียนชุดค าสั่งทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสั่งการให้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ด าเนินการตาม
จุดมุ่งหมายของผู้เขียน ทักษะทางด้าน Coding จ าเป็นต้องใช้พ้ืนฐานความเข้าใจเชิงการล าดับเหตุการณ์และเชิงตรรกะ 
(ความเป็นเหตุและผล) เป็นส าคัญ หากสามารถจัดล าดับความคิดของพ้ืนฐานดังกล่าวได้ ก็จะสามารถท าให้การ Coding 
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล  

ด้วยความส าคัญดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงจ าเป็นที่ต้องเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านดังกล่าว เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศในอนาคต โดยจะได้ถ่ายทอดทักษะการ Coding ผ่านสื่อการสอน เครื่องมือ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการสอดแทรกทั้งองค์ความรู้พ้ืนฐาน การสร้างกรอบแนวคิดในการ
พัฒนา ตัวอย่างการน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวัน 

การเสริมสร้างทักษะการ Coding ผ่านสื่อการสอน เครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะช่วย
พัฒนาบุคลากรต้นแบบ และสร้างเยาวชน รุ่นใหม่ให้มีพ้ืนฐานทางด้าน Coding เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้หรือเครื่องมือ  
ให้ประสบความส าเร็จในการเรียน การประกอบอาชีพและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ไทยต่อไปได้  
โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในเขต
ภาคเหนือ 

ความเร่งด่วน :  
เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องส่งเสริม Upskill Reskill  และ พัฒนาก าลังคนและทักษะ

ด้านดิจิทัลของคนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา เพ่ือก้าวเข้าสู้ตลาดแรงงานที่มีความขาดแคลนและเป้นที่
ต้องการ ของเศรษฐกิจของสังคมไทยทีจ่ะก้าวเข้าสู่ Real-Time Economy   
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(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ Upskill Reskill ให้นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่เขตเมือง และเขตนอกเมืองพัฒนา

ทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM และ IoT 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเขียนเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์

พ้ืนฐาน ส าหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันในท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์พ้ืนฐานจากตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วย

อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันที่หลากหลาย 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding, STEM และ IoT ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 
5. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดพ้ืนที่เขตเมือง และนอกเขตเมืองสามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ

ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี 2565       สิ้นสุดป ี2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา และผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  
• อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coding, STEM และ IoT จ านวน 200 ราย  
• หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Coding, STEM และ IoT 3 ช่วง 

ช่วงที่ 1 สาธิตชุดส าเร็จ 
ช่วงที่ 2 ประกอบอุปกรณ์และเขียนCode 
ช่วงที่ 3 ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีทดลองประกอบชุด IoT 

• Upskill Reskill สร้างนักเรียน,นักศึกษาที่มีความเข้าใจใน Coding, STEM และ IoT  จ านวน 200 ราย 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

(๔.๒) ผลผลิต 
• นักเรียน,นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านดิจิทัล 
• Upskill Reskill สร้างนักเรียน,นักศึกษาใน Coding, STEM และ IoT   
• สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงานมีงานท าในตลาดิจิทัล 

(๔.๓) ผลลัพธ์ ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ลดต้นทุนในการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
 



๔ 

 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน        

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ  
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 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(Upskill and Reskill )  

✓ ✓ ✓ ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 4,812,000 บาท 

 (รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา – ไม่มี- 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบรูณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1)  บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์



๕ 

 

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : -  

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : -  
 
 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ (Upskill and Reskill )

4,812,000    

กิจกรรมหลักการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ (Upskill and Reskill )

4,812,000    

๑. งบด าเนินงาน 4,812,000    
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,812,000    
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 1,136,000    
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ 360,000        ปริญญาเอก ประสบการณ์หัวหน้าโครงการ 5 ปี จ านวน 1 คน คนละ 30,000 บาท จ านวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ 300,000        ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ 3ปีจ านวน 1 คน คนละ 25,000 บาท จ านวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 204,000        ปริญญาตรี จ านวน 2 ราย ประสบการณ์ ด้านการประสานงานโครงการ 1 ปี ระยะเวลา 12 เดือนๆละ17,000บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 57,600          ค่าต๋ัอบแทนวิทยากร 8 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 1,200บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 14,400          ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 4  คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600บาท
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ ด้านการพัฒนาก าลังคน และด้าน Digital Economy 200,000        ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการปริญญาเอก ประสบการณ์ท่ีปรึกษาโครงการด้านการพัฒนาก าลังคน และด้าน Digital Economy    

1 ปี จ านวน 1คน คนละ 20,000 บาท จ านวน 10 เดือน

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,656,000    
   ค่าจ้างเหมาบริการ 175,000        ค่าด าเนินการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟฟิค จ านวน 5 งาน

250,000        ค่าด าเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 5 ส่ือ
250,000        ค่าด าเนินการประชาประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ 5ส่ือ

20,000          ค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร จ านวน 10 ช้ิน
150,000        ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 10วัน
150,000        ค่าสถานท่ีการจัดงานจ านวน 30 คร้ัง
165,000        ค่าด าเนินการจัดตกแต่งสถานท่ีพร้อมส่งอ านวยความสะดวก จ านวน30 คร้ัง

96,000          ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 ราย 4 ม้ือ
260,000        ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 ราย 2 ม้ือ
400,000        ค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา  จ านวน 1,000ชุด
150,000        ค่าของท่ีระลึกผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 1,000 ช้ิน

20,000          ค่าจัดท าแบบประเมินและสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

40,000          ค่าด าเนินการจัดท าและสรุปผลแบบประเมินและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล
300,000        ค่าด าเนินการท าดิจิทัลคอนเทนส์ผลิตภัณฑ์

1,120,000     ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้การจัดอบรม จ านวน 40 ชุด 
60,000          ค่าสรุปรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาศ 4ไตรมาศ
50,000          รายงานสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 5ชุด

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 20,000         
ค่าวัสดุส านักงาน 10,000          
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000          

 



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
 

การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5)  
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 1 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณำกำร 
2. งบประมำณ 66,111,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัด
เชียงใหม่ 
24,299,800 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
1,484,200 บาท 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
1,850,400 บาท 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
12,322,000 บาท 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE 
1,352,200 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงหมอกควันพร้อมแนวทาง
ป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ 
1,872,200 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 7 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะ
ชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) 
ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2,955,000 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
กิจกรรมหลักที่ 8 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 
14,355,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  
กองทัพภาคท่ี 3  
กอ.รมน.จว.ชม. 

กิจกรรมหลักที่ 9 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพ่ือแก้ไขปัญหาการเผา
ในพ้ืนที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่ 
1,357,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 10 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กระบวนการจัดท าแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM 2.5 และเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว เชื่อมโยงแผน อปท. ในพ้ืนที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
2,507,100 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
เครือข่ายเขียวสวยหอม 
สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 11 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว  
(Green Product) 
466,200 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
เครือข่ายเขียวสวยหอม 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 12 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟ
ป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ 
1,289,900 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ 
สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 1 

  
ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ    
กิจกรรมหลักท่ี 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 
          งบประมาณ 24,299,800  บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า งบประมาณ 1,484,200 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 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 
กิจกรรมหลักท่ี ๗ การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร 

เพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 2,955,000 บาท   
กิจกรรมหลักที่ ๘ พัฒนาเสริมความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ 

จังหวัดเชียงราย       งบประมาณ 14,355,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ ๙ สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร  

ของจังหวัดเชียงใหม่         งบประมาณ 1,357,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ ๑๐ กระบวนการจัดท้าแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM2.5 และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน อปท. ในพ้ืนที่ 

เมืองจังหวัดเชียงใหม่      งบประมาณ 2,507,100 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี ๑๑ พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product)  
          งบประมาณ 466,200 บาท 
กิจกรรมหลักที่ ๑๒ ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนที่ 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 
หน่วยด าเนินการ : 1. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 2. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 
  3. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  (เชียงใหม่) 4. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ 
 5. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 6. กองทัพภาคท่ี 3 
 7. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่          8. ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 9. กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 10. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 11. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่             12.สภาลมหายใจเชียงใหม่ 
 ๑๓. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๔.เครือข่ายเขียวสวยหอม   
 15. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ  
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ผู้รับผิดชอบ : นายอิสระ ศิริไสยาสน์  ต าแหน่ง : 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  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของแผนแม่บทก้าหนดให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยก้าหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าหนดเป้าหมายรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายรัฐบาล 
ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการ 
เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบด้วยภูเขาสูง สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวท้าให้อากาศ  

ในเมืองเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อยมาก (อากาศเสถียร) เมื่อเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและเกิดความกดอากาศสูงหรือ  
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นในตอนเช้าท้าให้เกิดสภาพฟ้าหลัวปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง 
เมื่อเกิดการเผาไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่การเกษตร ส่งผลให้เกิดฝุ่นควัน (PM2.5) ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและ 
เป็นเวลานาน ฝุ่นควันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองแสบลูกตา โดยปัญหาวิกฤติ
หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่มักเกิดข้ึนเป็นประจ้าในระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคมของทุกปี โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้ 

1. ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ สภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย 
ท้าให้ฝุ่นควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้  

2. การกระท้าของมนุษย์ เช่น เผาพ้ืนที่การเกษตร เป็นสาเหตุที่ส้าคัญรองลงมา การเผาไร่เพ่ือก้าจัดวัชพืชหรือ  
เศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซังข้าวโพดและเศษวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพ้ืนที่
เพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจากการควบคุมไฟ จึงลามเข้าสู่พ้ืนที่ป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถึงแม้จะมีมาตรการทาง
กฎหมายก็ไม่สามารถหยุดการเผาได้ เพราะเมื่อเข้าฤดูฝนหากเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกไม่ทันตามฤดูกาลจะท้าให้  
การปลูกพืชของราษฎรล้มเหลว ส่งผลต่อรายได้หลักคือการเพาะปลูก 
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3. หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับภูมิภาคมีจุดความร้อน
ที่เกิดจากการเผาที่ประเทศเพ่ือนบ้านเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มายังภาคเหนือของ
ไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท้าให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น 

4. การเก็บหาของป่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดไฟป่ามากที่สุด โดยการเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ ได้แก่ เห็ด ไข่มดแดง 
ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้้าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพ่ือให้พ้ืนป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่าง
เดินทางตอนกลางคืน หรือจุดกระตุ้นการงอกของเห็ด กระตุ้นการแตกใบของผักหวานและใบตองตึง รวมถึงจุดเพ่ือไล่ตัวมดแดง
ออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่ในป่า 

5. การแกล้งจุด การกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ  
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ท้ากินหรือถูกจับกุมจากการกระท้าผิดในเรื่องป่าไม้ ซึ่งมักจะหาทางเอาคืนเจ้าหน้าที่
ด้วยการเผาป่า 

6. ความประมาท จากการเข้าไปพักแรมในป่า โดยก่อกองไฟหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นที่  
7. การล่าสัตว์ การหาของป่า โดยใช้วิธีไล่ คือจุดไฟไล่ ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟเพ่ือให้แมลงบินหนีไฟ 

นกชนิดต่างๆ ที่จะบินมากินแมลงแล้วดับยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้าเพ่ือให้หญ้าใหม่แตกหน่อ ล่อให้สัตว์ชนิดต่างๆ 
เช่น เก้ง กวาง กระต่าย มากินหญ้าแล้วดักยิงสัตว์นั้น 

8. ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆ แต่จุดเพ่ือ
ความสนุกสนาน เท่านั้น 

จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ประมาณ 13,834,594.19 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน 6,419,233.08  ไร่ (46.40 %) 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 5,283,394.77 ไร่ (38.19 %) พ้ืนที่เขต สปก. 540,751.50 ไร่ (3.91 %) และพ้ืนที่ อ่ืนๆ 
1,591,214.84 ไร่ (11.50 %) ในส่วนของพ้ืนที่ปา 9,586,229 ไร่ คิดเป็น 69.29% ของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
 มีประชากร 1,783,148 คน ขอบเขตการปกครองทั้งหมด 25 อ้าเภอ ครอบคลุม 2,066 หมู่บ้าน 

ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี 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 % และพ้ืนที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ลดลง (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) จากเดิมปี 2563 มีพื้นท่ีเผาไหม้ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ และปี 2564 มีพื้นที่
เผาไหม้ทั้งหมด 803,494 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2563 
และ 2564 พบว่าพ้ืนที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่ 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
ภูมิภาคที่รวมประเทศเพ่ือนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ ของอากาศจากประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท้าให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น 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 

ความเร่งด่วน :      
ด้วยความส้าคัญดังกล่าวจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดท้าโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ 

เพ่ือสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า รวมถึง การสร้างภาคีเครือข่าย  
ความร่วมมือการด้าเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเบื้องต้นป้องกัน 
การลดผลกระทบ และการปรับตัวต่อระบบนิเวศ อันจะน้าไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบและสามารถ
ปรับตัวตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศได้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 



 ๔ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ 
2.1.2 เพ่ือสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า รวมถึงการสร้างภาคี

เครือข่ายความร่วมมือการด้าเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า 
2.1.3 เพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะฝุ่นควันของประชาชน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 
 พัฒนา    ด้าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65    สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
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) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ : 24,299,800 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ/

กองทัพภาคที่ 3 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

   

2 ส้ารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่น
ควั นและ ไฟป่ า จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่
ประจ้าป ี

    

3 ประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก าร เ พ่ือจั ดท้ า
แผนปฏิบัติการก้าหนดมาตรการ  
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

    

4 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงเชิงรุกในระดับต้าบล 

    

5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ท้าแนวกันไฟ 
และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในชุมชน 

    

6 จัดกิจกรรมท้าแนวกันไฟในพ้ืนที่เสี่ยง 
เพ่ือป้องกันการลุกลามของไฟป่า 

    

7 การลาดตระเวน เฝ้าระวังและดับไฟป่า     
8 อบรมเชิ งปฏิบั ติ การส่ ง เสริมการ

จัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและ
เศษใบไม้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

    

9 ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ 
ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 

    

10 การบริหารโครงการ และติดตาม
ประเมินผล 

    

 
 



 ๖ 

(5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่า 
งบประมาณ : ๑,๔๘๔,๒๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ในระดับพ้ืนที ่  

 
  

2 การประชาสัม พันธ์  รณรงค์สร้ าง
จิตส้านึกทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและ 
ไฟป่า ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน
พ้ืนที ่

    

(5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   
งบประมาณ : ๑,๘๕๐,๔๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

การป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

  
 

  
2 จัดท้าแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  

    
(5.4) กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  

ป่าต้นน้้า  
งบประมาณ : ๑๒,๓๒๒,๐๐๐ บาท 

หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวน
และดับไฟป่า ในเขตป่าอนุรักษ์พ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่  

 
  

 

2 จัดท้าแนวกันไฟชุมชน จ้านวน 1,000 
กิโลเมตร 

    

 

 

 



 ๗ 

(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE  

งบประมาณ : ๑,๓๕๒,๒๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

และจัดท้าแนวทางการด้าเนินงาน
โครงการ 

   
 

2 จั ดประชุ มคณะท้ า ง านออกแบบ
รูปแบบ CM.NICE 

    

3 ส้ารวจ/วิ เคราะห์ข้อมูล ผลการใช้
หลักสูตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นลงสู่การ
ปฏิบัติ 

    

4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตฝุ่นควัน 

    

5 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) และ
กิจกรรม kick off การน้าหลักสูตรการ
แก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตฝุ่นควันสู่การ
ปฏิบัติ 

    

6 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ
ออกแบบการเรียนรู้เนื้อหาฝุ่นควัน 

    

7 การจัดรายการละครวิทยุ     
8 ละครหุ่นส้าหรับเด็ก     
9 นิเทศ ติดตามผลการใช้หลักสูตรของ

สถานศึกษา จ้านวน 2๐ โรงเรียน   
    

10 จั ด กิ จ ก ร รมแลก เปลี่ ย น เ รี ยนรู้ /
Showcase/ น้าเสนอนวัตกรรม 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงหมอกควันพร้อมแนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่  

งบประมาณ : ๑,๘๗๒,๒๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันในพื้นที่ 

   
 

2 การนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังพ้ืนที่
ต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤต
ฝุ่นควัน 

    

3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึง
ห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) การแจ้ง
เตือนสถานการณ์ระดับบุคคล (Smoke 
alert) และการให้ค้าปรึกษาผ่านระบบ
สาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health) 
ต้นแบบในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ 

    

4 ตรวจประเมินคุณภาพห้องปลอดฝุ่น     
(5.7) กิจกรรมหลักท่ี 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทน

ครบวงจร เพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม              
งบประมาณ : ๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

การเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน 
เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพ่ือลด
ปัญหาฝุ่นควัน (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. 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 จัดชุดลาดตระเวน เพ่ือรักษาความ

มั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 

 
  

 

2 จัดกิจกรรมท้าแนวกันไฟตามแนวทาง
ประชารัฐ เพ่ือป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
เชียงราย 

    

3 สร้างแหล่งน้้าเพ่ิมความชุ่มชื่น เพ่ือใช้
เป็นแหล่งน้้าส้าหรับดับไฟป่าในพ้ืนที่
เขตรอยต่อจั งหวัด เชียงใหม่  และ
จังหวัดเชียงราย 

    

4 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ 
เพ่ือเป็นแนวกันชนไฟป่าในพ้ืนที่เขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
เชียงราย 

    

5 การบริหารโครงการ และติดตาม
ประเมินผล 

    

(5.9) กิจกรรมหลักท่ี 9 สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ : ๑,๓๕๗,๐๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ใช้ทางการเกษตรตามบริบทพื้นท่ี 
   

 

2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืช
ทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

    

3 จัดท้าแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ
การปลูกพืชทางเลือก 
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4 การติดตาม ประเมินผล และจัดท้า
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

    

(5.10) กิจกรรมหลักที่ 10 กระบวนการจัดท้าแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM 2.5 และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน 
อปท. ในพ้ืนที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ : ๒,๕๐๗,๑๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/เครือข่ายเขียวสวยหอม /สภา

ลมหายใจเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ฝุ่ นละออง  PM 2.5 และเ พ่ิม พ้ืนที่ 
สีเขียวเมืองเชียงใหม่   

   
 

2 จัดเวทีน้าเสนอแผนชุมชนแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เมือง
เชียงใหม่  

    

3 สร้างปฏิบัติการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดย
ชุมชนเมืองเชียงใหม่  

    

(5.11) กิจกรรมหลักท่ี 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product) 
งบประมาณ : ๔๖๖,๒๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/เครือข่ายเขียวสวยหอม/

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 จัดกระบวนการคัด เลื อก/คัดสรร  

ค น รุ่ น ใ ห ม่ จ ะ มี ค ว า ม ส น ใ จ เ ป็ น
ผู้ประกอบการสีเขียว 

   
 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการ การผลิต การตลาด โดยมี 
พ่ี เลี้ยงจากภาคเอกชนแนะน้าและ
สนับสนุน 

    

3 พัฒนากิจการ ๑ อ้าเภอ ๑ กิจการ ๑ 
คนรุ่นใหม่ประกอบการสีเขียว และจัด
กระบวนการติดตามคนรุ่นใหม่ที่มีความ
สนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวในพ้ืนที่ 

    

 

 

 



 ๑๑ 

(5.12) กิจกรรมหลักท่ี 12 ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควัน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ : ๑,๒๘๙,๙๐๐ บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/  

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ/ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

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.ไฟป่า และ
ชุมชนท้องถิ่น เข้าไปตรวจ burn scars 
และถอดพฤติกรรมไฟในแต่ละพ้ืนที่  

    

3 กระบวนการถอดบทเรียนและสรุปผล
เชิงพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดเชียงใหม่จ้านวน 211 แห่ง 
ใน ๒๕ อ้าเภอ 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด้าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 66,111,๐๐๐ บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 

ในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี 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 % และพ้ืนที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ลดลง (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) จากเดิมปี 2563 มีพื้นท่ีเผาไหม้ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ และปี 2564 มีพื้นที่
เผาไหม้ทั้งหมด 803,494 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2563 
และ 2564 พบว่าพ้ืนที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่ 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
ภูมิภาคที่รวมประเทศเพ่ือนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจา กประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท้าให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น 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 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด้าเนินการ   มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
ประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ด้าเนินกิจกรรม เป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ้ารุงรักษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด - 
 

 
 



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 24,299,800 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 34,000        ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด จ านวน 4 คร้ัง

1. งบด าเนินงาน 34,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 34,000

        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 14,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท
20,000 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 10๐ ชุด ๆ ละ 50 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี 300,000      

1. งบด าเนินงาน 300,000      
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 300,000      
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000       ส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในพ้ืนท่ี 25 อ าเภอ
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

109,100      ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน  1  วัน

1. งบด าเนินงาน 109,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 21,600
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 7,200 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

14,400 วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,2๐๐ บาท 
1.1.2 ค่าใช้สอย 87,500
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 150 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 400 บาท

15,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 150  คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท
7,500 ค่าเอกสาร จ านวน 150 ชุด ๆ ละ 50 บาท 
5,000 วัสดุประกอบการจัดประชุม จ านวน 1 คร้ัง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ
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กิจกรรมย่อยท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารจัดการเช้ือเพลิงเชิงรุก ในระดับต าบล 607,500      

1. งบด าเนินงาน 607,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 90,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 90,000 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 พ้ืนท่ี

1.1.2 ค่าใช้สอย 517,500
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 480,000

300,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท x 25 พ้ืนท่ี
175,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท x 25 พ้ืนท่ี

5,000 คาวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 1 คร้ัง เพ่ือประกอบการฝึกอบรม
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 37,500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 25 พ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ท าแนวกันไฟ และดับไฟป่า 
โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน

1,087,500   อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน  1  วัน

1. งบด าเนินงาน 646,500

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 54,000
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 54,000 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 15 คร้ัง
1.1.2 ค่าใช้สอย 307,500
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 285,000

180,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท x 15 คร้ัง
105,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท x 15 คร้ัง

         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 22,500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 15 คร้ัง
1.1.3 ค่าวัสดุ 285,000
        -  ค่าวัสดุสนามและการฝึก 285,000 ค่าวัสดุสนามและการฝึก สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท (1 ชุด ประกอบด้วย)

  1) ถังดับไฟใช้แบตเตอร่ี จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,000 บาท
  2) ไม้ตบไฟ จ านวน 10 อัน ๆ ละ 400 บาท
  3) ไฟฉายคาดศรีษะแบบชาร์ตได้  จ านวน 10 อัน ๆ ละ 200 บาท
  4) กระติกน้ าสนามพร้อมสายสะพาย 20 ใบ ใบละ 150 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

2. งบลงทุน 441,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
      (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
           - เคร่ืองเป่าลม 441,000 เคร่ืองเป่าลม เป่าใบไม้ ท าแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า จ านวน 90 เคร่ือง ๆ ละ 4,900 บาท

เป้าหมายในพ้ืนท่ี 24 อ าเภอ
กิจกรรมย่อยท่ี 6 จัดกิจกรรมท าแนวกันไฟในพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ือป้องกันการลุกลามของไฟป่า 480,000      

1. งบด าเนินงาน 360,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.2 ค่าใช้สอย 360,000
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 360,000 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท  24 พ้ืนท่ี
1.1.3 ค่าวัสดุ 120,000
         - วัสดุการเกษตร 120,000 อุปกรณ์ในการท าแนวกันไฟ จ านวน 24 พ้ืนท่ี ๆ ละ 5,000 บาท เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว  มีด จอบ ครอบ
กิจกรรมย่อยท่ี 7 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า 15,420,000 
กิจกรรมย่อยท่ี 7.1 สนับสนุนการต้ังจุดตรวจ-จุดสกัด เฝ้าระวังคนเข้าออกพ้ืนท่ีป่า และการลาดตระเวน
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

5,520,000   จ านวน 24 พ้ืนท่ี

1. งบด าเนินงาน 1,920,000   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย 1,920,000   
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 720,000       ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 24 พ้ืนท่ี ๆ ละ 2 จุด ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 30 วัน ๆ 100 บาท
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 1,200,000 เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีของท่ีท าการปกครองอ าเภอ ในการด าเนินงานบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันระดับอ าเภอ 24

 อ าเภอ

2. งบลงทุน 3,600,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
      (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
          - โดรนลาดตระเวน 3,600,000 โดรนลาดตะเวน จ านวน 24 พ้ืนท่ี ๆ ละ 1 ตัว ๆ ละ 150,000 บาท
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กิจกรรมย่อยท่ี 7.2 ลาดตระเวนดับไฟในพ้ืนท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ติดป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร 8,160,000   

1. งบด าเนินงาน 8,160,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 8,160,000
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 8,160,000 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม หมู่บ้านพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีอยู่ติดป่า จ านวน 204 ต าบล ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 100 

บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 7.3 สนับสนุนก าลังพล ลาดตระเวน เฝ้าระวัง การดับไฟ การบังคับใช้กฏหมาย ห้วงเวลา
 50 วัน

1,740,000   

1. งบด าเนินงาน 1,740,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,540,000
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 720,000 ก าลังพลลาดตระเวน ทหาร จ านวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท

820,000 ชุดปฏิบัติการต ารวจ จ านวน 41 ชุดปฏิบัติการ ๆ ละ 20,000 บาท ในการประชาสัมพันธ์ ออกตรวจพ้ืนท่ีขณะเกิด
เหตุ แลการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดหลังเกิดเหตุ

1.1.3 ค่าวัสดุ 200,000
         - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000
กิจกรรมย่อยท่ี 8 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

5,932,500   

1. งบด าเนินงาน 982,500

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 90,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 90,000 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 พ้ืนท่ี
1.1.2 ค่าใช้สอย 642,500
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 605,000

300,000 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 25 พ้ืนท่ี ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑ ม้ือๆ ละ  120 บาท
175,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25 พ้ืนท่ี ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ ๓5 บาท

5,000 คาวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ประกอบการอบรมฯ
125,000 เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 2,500 ชุดๆ ละ ๕๐ บาท 

         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 37,500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 25 พ้ืนท่ี



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.3 ค่าวัสดุ 250,000
         - วัสดุการเกษตร 250,000 วัสดุการเกษตรประการการอบรม "ท าปุ๋ยหมักวิธีวิศกรรมแม่โจ้" จ านวน 25 พ้ืนท่ี ๆ ละ 10,000 บาท

(มูลวัว/ สายยาง ขนาด 1 น้ิว ยาว 50 เมตร/ จอบเหล็กพร้อมด้ามจับไม้/ คราดเหล็กพร้อมด้ามจับ/พล่ัวเหล็ก/ บุ้งก๋ี
พลาสติก/ ตะกร้าพลาสติก ขนาด 15 น้ิว)

2. งบลงทุน 4,950,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
      (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
           '-เคร่ืองบดย่อยสับก่ิงไม้ 1,200,000 เคร่ืองบดย่อยสับก่ิงไม้ ใบไม้ ขนาด 9 แรงม้า ใบมีดตัด 3 น้ิว จ านวน 25 เคร่ือง เคร่ืองละ 48,000บาท
           - เคร่ืองอัดใบไม้ 3,750,000 เคร่ืองอัดใบไม้ จ านวน 25 เคร่ือง ๆ ละ 150,000 บาท (ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้ 

ใช้เทคโนโลยีจากเคร่ืองเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอัดใบไม้ สามารถอัดขายได้ผลผลิตในปริมาณ 2 ต้นต่อวัน 
(4,000 กิโลกรัม) ท้ังน้ีสามารถลดเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้แห้งท่ีก่อให้เกิดเช้ือเพลิงและการเผาในท่ีโล่ง
ในพ้ืนท่ีได้และประชาชนมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตดังกล่าว โดยภาคเอกชนรับซ้ือในราคา 
กิโลกรัมละ 2 บาท)

กิจกรรมย่อยท่ี 9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

139,200      สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน  1  วัน เป้าหมาย 200 คน

1. งบด าเนินงาน 139,200      
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 25,200
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 10,800 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 3 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

14,400 วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,2๐๐ บาท 
1.1.2 ค่าใช้สอย 114,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 80,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ 400 บาท

20,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน ๆ ละ ๒  ม้ือ ๆ ละ 50 บาท
        14,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 200 ชุดๆ ละ 7๐ บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 10 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 190,000      

1. งบด าเนินงาน 190,000      
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 140,000
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล จ านวน 25 อ าเภอ
        - ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฎิบัติงาน 90,000 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฎิบัติงาน ติดตามและประสานเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เร่งด่วน จ านวน 1

 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท x 6 เดือน
1.1.3 ค่าวัสดุ 50,000
       - วัสดุส านักงาน 10,000 ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ
       - น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางออกพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงาน จ านวน 25 อ าเภอ
       - วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อ่ืนๆ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่า 1,484,200
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนท่ี  - 175,000 การจัดเวทีเสวนา “ท าอย่างไร ให้เชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ” จ านวน ๒ คร้ัง  

เป้าหมายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า จ านวน  ๒๐๐ คน

1. งบด าเนินงาน  - ๑๗๕,๐๐๐
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 57,600
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 14,400 ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ  ๔ คน ๆ ละ ๓ ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน ๒ คร้ัง  

43,200 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชนและประชาชน ๖ คน ๆ ละ ๓ ช่ัวโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จ านวน ๒ คร้ัง
1.1.2 ค่าใช้สอย  - 111,900
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,200 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมการเสวนา วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี คร้ังละ ๑๑๐ คน 

   คนละ ๒ ม้ือ ๆ ละ ๓๐ บาท  จ านวน ๒ คร้ัง
44,000 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าผู้เข้าร่วมการเสวนา วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี คร้ังละ ๑๑๐ คน  

   จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๒ คร้ัง
40,000 ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายส าหรับผู้เข้าร่วมการเสวนาในพ้ืนท่ีและอ าเภอข้างเคียง คร้ังละ ๑๐๐ คน 

   คนละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๒ คร้ัง
14,700 ค่าจ้างผลิตชุดเอกสารประกอบการเสวนา คร้ังละ ๑๐๕ ชุด ๆ ละ ๗๐ บาท จ านวน  ๒ คร้ัง จ านวน  ๒ คร้ัง

1.1.3 ค่าวัสดุ  - 5,500
              -วัสดุส านักงาน 3,500  - ค่าวัสดุส านักงาน ๓,๕๐๐ บาท
              -วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000  - ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกทุกภาคส่วนในการมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี

 - 1,309,200 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่าน
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี

1. งบด าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย  - 1,302,500
         - ค่าจ้างเหมาบริการ  - 300,000  - ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวรายงาน/สกู๊ปข่าว/คลิป ความยาว ๒ - ๓ นาที จ านวน ๑๐ เร่ือง/ตอน

เผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์และส่ืออ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง/เว็บ/เพจ ตอนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
202,500  - ค่าผลิตและแผร่สปอตวิทยุ จ านวน ๙ สปอต (ภาษาชนเผ่า ๗, ภาษาพ้ืนเมือง ๑ และไทยกลาง ๑) 

ทางสถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน รวม ๑,๓๕๐ คร้ังๆ ละ ๑๕๐ บาท
 - 800,000  - ค่าจ้างเหมาผลิตสปอตโทรทัศน์ จ านวน ๒ สปอต เผยแพร่ทางส่ือโทรทัศน์ จ านวน ๒๐๐ คร้ัง 

สปอตละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ  - 6,700
         - วัสดุส านักงาน 6,700  - ค่าวัสดุส านักงาน ๖,๗๐๐ บาท  

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 1,850,400   
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 616,800     

1. งบด าเนินงาน 616,800
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 172,800
           - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 172,800 - วิทยากร 2 คน จ านวนคนละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 24 พ้ืนท่ี
1.1.2 ค่าใช้สอย 204,000
           - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 120,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 24 พ้ืนท่ี ๆ ละ 50 คน  1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท

84,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 24 พ้ืนท่ี ๆ ละ 50 คน  2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 240,000
           - วัสดุสนามและการฝึก 240,000 - วัสดุในการด าเนินงานฝึกอบรม จ านวน 24 หน่วย ๆ ละ 10,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : จัดท าแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 1,233,600   

2. งบลงทุน 1,233,600
2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
      (๒) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท

                - จัดท าแนวกันไฟ 360 กม. 1,233,600 หน่วยป้องกัน 24 หน่วยๆ 10 กม. ๆ 5,140 บาท (ป่าสงวนแห่งชาติ)

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ

ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 4  ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

12,322,000

1. งบด าเนินงาน 7,182,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  -      - ค่าจ้างเหมาบริการ 7,182,000 จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟป่า ในเขตป่าอนุรักษ์พ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 114 หมู่บ้านๆ ละ 7 คนๆ ละ 300 บาท จ านวน 30 วัน

๒. งบลงทุน 5,140,000
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
        จัดท าแนวกันไฟชุมชน จ านวน 1,000 กิโลเมตร 5,140,000  จัดท าแนวกันไฟ จ านวน 1,000 กิโลเมตรๆ ละ 5,140 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน  PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE

1,352,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมจัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการ 29,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 29,000

        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน จ านวน 2 ม้ือๆละ 50 บาท

9,000  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน จ านวน 1 ม้ือๆละ 300 บาท

12,000  - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คนๆละ 400 บาท

5,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  รวม 5,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมจัดประชุมคณะท างานออกแบบรูปแบบ CM.NICE 29,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 29,000

       - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน จ านวน 2 ม้ือๆละ 50 บาท

9,000  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน จ านวน 1 ม้ือๆละ 300 บาท

12,000  - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คนๆละ 400 บาท

5,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  รวม 5,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมส ารวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ผลการใช้หลักสูตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นลงสู่การปฏิบัติ 5,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 5,000

            - ค่าจ้างเหมาบริการ  - ค่าจัดท าเอกสาร รวม 5,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควัน 255,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 255,000

          - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 15,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คน จ านวน 6 ม้ือๆละ 50 บาท

45,000  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คน จ านวน 3 ม้ือๆละ 300 บาท

52,500  - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คน จ านวน 3 ม้ือๆละ 350 บาท 

20,000  - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คนๆละ 400 บาท

112,500  - ค่าท่ีพัก ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน จ านวน 3 คืนๆละ 750 บาท

5,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  รวม 5,000 บาท

5,000

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และกิจกรรม kick off การน าหลักสูตรการ
แก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตฝุ่นควันสู่การปฏิบัติ

205,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 205,000

           - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 25,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 250 คน จ านวน 2 ม้ือๆละ 50 บาท

75,000  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 250 คน จ านวน 1 ม้ือๆละ 300 บาท

100,000  - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 250 คนๆละ 400 บาท

5,000
กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้เน้ือหาฝุ่นควัน 212,200

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน 19,200

          - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 19,200  - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน 2 คนๆละ 8 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท รวม 19,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 193,000

          - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน จ านวน 4  ม้ือๆละ 50 บาท

36,000  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน จ านวน 2 ม้ือๆละ 300 บาท

จ านวน 3 วัน 2 คืน

 - ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท

ผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างานจ านวน ๒๕๐ คน

 - ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท

คณะท างานและครูผู้รับผิดชอบ รวม 60 คน แยกตามระดับช้ัน



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

21,000  - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน จ านวน 1 ม้ือๆละ 350 บาท 

24,000  - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คนๆละ 400 บาท

90,000  - ค่าท่ีพัก ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน จ านวน 2 คืนๆละ 750 บาท

5,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  รวม 5,000 บาท

5,000
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมจัดรายการละครวิทยุ 91,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 91,000          

          - ค่าจ้างเหมาบริการ 91,000              - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือละครวิทยุ จ านวน 10 ตอน
กิจกรรมย่อยท่ี 8 กิจกรรมละครหุ่นส าหรับเด็ก 240,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 240,000        

          - ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าโปรดักช่ันละครหุ่น พร้อมจัดแสดงจ านวน 10 รอบ
กิจกรรมย่อยท่ี 9 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา จ านวน  20  โรงเรียน 31,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 31,000          
          - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 6,000              

20,000            - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ส าหรับคณะนิเทศ ติดตาม จ านวน 50 คนๆละ 400 บาท 

          - ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000               - ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ  รวม 5,000 บาท

 - ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท

คณะท างานและครูผู้รับผิดชอบ รวม 60 คน แยกตามระดับช้ัน

 - ค่าเบ้ียเล้ียง ส าหรับคณะนิเทศ ติดตาม จ านวน 50 คนๆละ 120 บาท (ศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 ทีม ทีมละ 5 คน) 



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 10 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้/Showcase/ น าเสนอนวัตกรรม 255,000 ครู นักเรียน จ านวน  300  คน 

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 255,000

          - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 300 คน จ านวน 2  ม้ือๆละ 50 บาท

90,000  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 300 คน จ านวน 1 ม้ือๆละ 300 บาท

120,000  - ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 300 คนๆละ 400 บาท

10,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  รวม 10,000 บาท

5,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

 - ค่าวัสดุการประชุม รวม 5,000 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและส่ือสารความเส่ียงหมอกควันพร้อมแนวทางป้องกัน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่

1,872,200    

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันในพ้ืนท่ี

1,031,200    

๑. งบด าเนินงาน 1,031,200    
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 16,200         
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,200            

15,000          

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 247,500       
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 75,000          ค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย 250 คน *150 บาท*2 เท่ียว
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 172,500        

87,500          ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 250 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 350 บาท
25,000          ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 250 คน ๆ ละ 2ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 
60,000          ค่าท่ีพักจ านวน 200 คน จ านวน 100 ห้อง ๆ ละ 600 บาท 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 767,500       
  (๑)  วัสดุส านักงาน 720,000        ค่าวัสดุในการจัดท าห้องปลอดฝุ่น จ านวน 50 แห่ง ๆ ละ 14,400 บาท

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000          
  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว 37,500          

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

ค่าวิทยากรภาคเอกชน  1 คน 1 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- เทปผนึกรอยร่ัวของอาคาร แบบช่ัวคราว 200 บาทต่อตรม. X 40 ตรม. X 50 แห่งเป็นเงิน 400,000 บาท
- พลาสติกใสผนึกรอยร่ัวของอาคาร แบบช่ัวคราว 50 บาทต่อตรม. X 40 ตรม. x 50 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
- ม่านพลาสติกกันฝุ่น ช่ัวคราว 200 บาท ต่อช้ิน x 2 ช้ิน x 50 แห่ง เป็นเงิน 20,000 บาท
- อุปกรณ์ในการประกอบเคร่ืองฟอกอากาศแบบผลิตเอง (DIY) 2,000 บาทต่อเคร่ือง x 2 เคร่ือง x 50 แห่ง เป็นเงิน 
200,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในการจัดท าหน้ากากกันฝุ่น DIY จ านวน 250 ชุด ๆ ละ 150 บาท

ค่าวิทยากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัย 4 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท และ 3 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การนิเทศติดตามเย่ียมเสริมพลังพ้ืนท่ีต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤต
ฝุ่นควัน

205,000       

1. งบด าเนินงาน 205,000       

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 205,000       
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 205,000       
          - ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000          ค่าจ่างเหมารถ 25 คร้ัง ๆ ละ 2,800 บาท

135,000        

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) การแจ้ง
เตือนสถานการณ์ระดับบุคคล (Smokealert) และการให้ค าปรึกษาผ่านระบบสาธารณสุข
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Health) ต้นแบบในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่

580,000       

๑. งบด าเนินงาน 580,000       
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 580,000       
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000          

40,000          - ค่าจ้างด าเนินงานทางด้านภาษาต่างประเทศ (จีน ญ่ีปุ่น อังกฤษ) 40,000 บาท
35,000          - ค่าจ้างออกแบบ และพัฒนาด้านข้อมูลส่ือสารทางการแพทย์ 35,000 บาท
45,000          - ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันหลัก 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน
45,000          - ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันร่วม 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน

135,000        - ค่านักจัดการระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันและติดตามผลปฎิบัติการ 1 อัตรา x 15,000 บาท x 9 เดือน
45,000          - ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันหลัก 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน
45,000          - ค่าผู้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันร่วม 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน

135,000        - ค่านักจัดการระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันและติดตามผลปฎิบัติการ 1 อัตรา x 15,000 บาท x 9 เดือน
45,000          - ค่าผู้ช่วยนักจัดการระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันและติดตามผลปฎิบัติการ 1 อัตรา x 5,000 บาท x 9 เดือน

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ตรวจประเมินคุณภาพห้องปลอดฝุ่น 56,000         
1. งบด าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000          จ านวน 3 ทีม ๆ ละ 5 คน จ านวน 10 วัน วันละ 240 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000          ค่าเช่ารถ จ านวน 10 คร้ังๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน  20,000 บาท

ค่าจ้างเหมาจัดท าข้อมูลและนิเทศก์ติดตามงาน จ านวน 1 คน  9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท

- ค่าจ้างด าเนินท าเอกสาร 10,000 บาท
- ค่าจ้างด าเนินงานทางด้านภาษาต่างประเทศ (จีน ญ่ีปุ่น อังกฤษ) 40,000 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน 
เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) ขยะ และผลกระทบส่ิงแวดล้อม	

2,955,000

๑. งบด าเนินงาน 685,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 32,400
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600 วิทยากรรัฐ 1 คน  6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600

28,800 วิทยากรกลุ่ม 4 คน คนละ 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 632,225
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 613,150

300,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลปริมาณเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะ ของเสียชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ
แต่ละประเภทท่ีจะบริหารจัดการ จ านวน 2 คน x จ านวน 10 เดือน x 15,000 บาท 

300,000 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลการจัดการขยะ/เศษวัสดุเหลือท้ิงฯ การใช้งานระบบ 
ศึกษาความเหมาะสมในการด าเนินการจริง จ านวน 2 คน x จ านวน 10 เดือน x 15,000 บาท 

650 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม จ านวน 1 ป้าย 650 บาท
12,500 ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารคู่มือใช้งาน จ านวน 50 เล่ม เล่มละ 250 บาท

  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 19,075
5,600 ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (อบรม) จ านวน 40 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท 
9,600 ค่าอาหารกลางวัน (อบรม) จ านวน 40 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 120 บาท
3,000 ค่าอาหารกลางวัน (ประชุม) จ านวน 25 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 120 บาท

875 ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (ประชุม) จ านวน 25 คน 1 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 20,375
  (๑)  วัสดุส านักงาน 11,000 ค่าวัสดุส านักงานในการด าเนินงานโครงการ
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,375 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเดินทาง และขนส่งในการด าเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

๒. งบลงทุน 2,270,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 2,270,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
    (๑.๑) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ย 990,000
    (๑.2) ระบบเดินท่อส่งแก๊สชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ 100,000 ระบบท่อส่งแก๊สหลัก ความยาวไม่เกิน 500 เมตร พร้อมระบบวาวล์ และป้ายเตือนแนวท่อ
    (๑.3) ระบบสับย่อยวัสดุทางการเกษตร 160,000 ระบบสับย่อยก่ิงไม้ เศษวัสดุทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า ติดต้ังระบบปิดป้องกันฝุ่น

จ านวน 2 ชุด
    (๑.4) ระบบอัดก้อนขยะ/เศษวัสดุทางการเกษตร 200,000 ระบบอัดก้อนขยะ/เศษวัสดุทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จ านวน 1 ชุด
    (๑.5) ระบบเผาถ่าน/ขยะชนิดลดควัน 500,000

    (๑.6) ระบบตีป่นถ่าน 90,000 ระบบตีป่นถ่านพร้อมระบบปิดป้องกันการฟุ้งของผงถ่าน จ านวน 2 ชุด
    (๑.7) ระบบผสมถ่าน 30,000 เคร่ืองผสมถ่าน พร้อมระบบล าเลียง
    (๑.8) ระบบอัดถ่านอัดแท่ง 200,000 ระบบอัดแท่งถ่านขนาดก าลังรวม 10 แรงม้า แบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

เตาเผาถ่าน/ขยะขนาด 1,000 ลิตร ชนิดลดควัน มีระบบล าเลียงและส่งออก สามารถต่อเช่ือมระบบความร้อนร่วมจาก
เช้ือเพลิงอ่ืน



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 8 พัฒนาเสริมความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

14,355,000    

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดชุดลาดตระเวน เพ่ือรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

1,440,000      พ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ได้แก่ (อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอพร้าว
 และอ าเภอดอยสะเก็ด )

๑. งบด าเนินงาน 1,440,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,440,000
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 720,000 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ชุดลาดตระเวนพ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 

จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 40,000 บาท

        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 720,000 เจ้าหน้าท่ี จ านวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดกิจกรรมท าแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

135,000         

1. งบด าเนินงาน 135,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 135,000
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 135,000 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 50 คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จ านวน 1 วัน

กิจกรรมย่อยท่ี 3 สร้างแหล่งน้ าเพ่ิมความชุ่มช่ืน เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับดับไฟป่าในพ้ืนท่ีเขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

12,420,000    

1. งบลงทุน 12,420,000
1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,420,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
       1. ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน 4,500,000 ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 50 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท
       1. ก่อสร้างบ่อน้ าขนาดเล็ก ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,920,000 ก่อสร้างบ่อน้ าขนาดเล็ก ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10 x 10 x 2.5 เมตร จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 4 แห่ง ๆ ละ

 110,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพ่ือเป็นแนวกันชนไฟป่าในพ้ืนท่ีเขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

270,000         

๑. งบด าเนินงาน 270,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 270,000
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 270,000 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จ านวน 1 วัน

กิจกรรมย่อยท่ี 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 90,000           

1. งบด าเนินงาน 90,000           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย 20,000
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 18 ต าบล

1.1.2 ค่าวัสดุ 70,000
          - วัสดุส านักงาน 20,000 ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ

          - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางออกพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงาน จ านวน 18 ต าบล
          - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อ่ืนๆ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง
ปี 2565 ปี 2566

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 9 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพ่ือแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร
ของจังหวัดเชียงใหม่

1,357,000     

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าแผนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามบริบทพ้ืนท่ี 240,000       
๑. งบด าเนินงาน 240,000       
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 235,000       
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 150,000        

65,000            - ค่าอาหารกลางวัน 500 รายๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 130 บาท
       35,000            - ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 500 รายๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท

50,000            - ค่าพาหนะเกษตรกร 500 รายๆ ละ 100 บาท (เหมาจ่าย ไป-กลับ)
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 85,000          

30,000           - ค่าเบ้ียเล้ียง เจ้าหน้าท่ีอ าเภอ (เตรียมการอบรม) 25 อ าเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท
       30,000            - ค่าเบ้ียเล้ียง เจ้าหน้าท่ีจังหวัด (เตรียมการอบรม) 25 อ าเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท
         25,000           - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 10 คืนๆ ละ 5 คนๆ ละ 500 บาท (ระยะทางไกล ไป-กลับ ไม่สะดวก)
1.1.3 ค่าวัสดุ 5,000           
         - ค่าวัสดุส านักงาน 5,000            อุปกรณ์ส าหรับจัดท าแผนบริหารฯ หรือ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดท่ีใช้ในส านักงาน
กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 587,500       
๑. งบด าเนินงาน 587,500       
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 90,000         
         - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 90,000          25 อ าเภอๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 497,500       
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 412,500        

65,000           - ค่าอาหารกลางวัน 500 รายๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 130 บาท
        35,000           - ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  500 รายๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท

50,000           - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 500 ชุดๆ ละ 100 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ค าช้ีแจง
ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ

        200,000         - ค่าวัสดุสาธิต ฝึกอบรบ 25 ชุดๆ ละ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
 (1) กล้าพันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้นส าหรับสาธิต อุปกรณ์ขยายพันธ์ุพืช (เช่น เทปพันธ์ุก่ิง มีดติดา ฯลฯ) 
 (2) ชุดเพาะเห็ด (เช่น ตะกร้า เช้ือเห็ด วัสดุเพาะเห็ด ฯลฯ) หรือ 
 (3) ชุดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ (เช่น ถังปุ๋ยหมัก เช้ือจุลิทรีย์ 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)

         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 85,000          
30,000            - ค่าเบ้ียเล้ียง เจ้าหน้าท่ีอ าเภอ (เตรียมการอบรม) 25 อ าเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท

       30,000            - ค่าเบ้ียเล้ียง เจ้าหน้าท่ีจังหวัด (เตรียมการอบรม) 25 อ าเภอๆ ละ 5 รายๆ ละ 240 บาท
        25,000           - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 10 คืนๆ ละ 5 คนๆ ละ 500 บาท (ระยะทางไกล ไป-กลับ ไม่สะดวก)
กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดท าแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบการปลูกพืชทางเลือก 512,500       
๑. งบด าเนินงาน 512,500       
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 62,500         
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 62,500           - ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 25 กลุ่มๆ ละ 2,500 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 450,000       
         - ค่าวัสดุการเกษตร 450,000         - จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบ 25 กลุ่มๆ ละ 18,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 พันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือตามความต้องการชุมชน และความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 4 การติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 17,000         
๑. งบด าเนินงาน 17,000         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 12,000         
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000          ค่าจัดท ารายงานสรุปผลปฏิบัติการ 30 เล่มๆ ละ 400 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 5,000           
         - ค่าวัสดุส านักงาน 5,000            อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดท่ีใช้ในส านักงาน

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 10 กระบวนการจัดท าแผนชุมชนลดฝุ่นละออง PM2.5 และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เช่ือมโยงแผน 
อปท. ในพ้ืนท่ีเมืองจังหวัดเชียงใหม่

2,507,100     เป้าหมาย จ านวน 40 พ้ืนท่ี (ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้านละ 2 คน)

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดกระบวนการท าแผนชุมชนจัดการฝุ่นละออง PM2.5 และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหม่ 484,000       

๑. งบด าเนินงาน 484,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 120,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 120,000 ค่าตอบแทนวิทยากรจัดท าแผน ภาคเอกชน จ านวน 40 พ้ืนท่ี ๆ ละ  1 คน  3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 364,000

         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 96,000 ค่าอาหารกลางวัน พ้ืนท่ีละ 20 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท  จ านวน 40 พ้ืนท่ี
28,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม พ้ืนท่ีละ 20 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท  จ านวน 40 พ้ืนท่ี
20,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 40 พ้ืนท่ี ๆ ละ 500 บาท

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน พร้อมน้ ามัน จ านวน 40 พ้ืนท่ี ๆ ละ 5,000 บาท
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,000 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ จ านวน 40 พ้ืนท่ี ๆ ละ 2 คน
กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดเวทีน าเสนอแผนชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 23,100         

1. งบด าเนินงาน 23,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 6,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 6,000 ค่าวิทยากรกระบวนการเอกชน 1 คน 6 ช่ัวโมงๆ ละ 1,000 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 15,600
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,800 ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท

2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 คน ๆ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน พร้อมน้ ามัน  5,000 บาท
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 3,000 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ จ านวน 2 คน
1.1.3 ค่าวัสดุ 1,500
        - ค่าวัสดุส านักงาน 1,500 ค่าอุปกรณ์ส าหรับใช้ในเวทีน าเสนอ เช่น กระดาษบู๊ฟ ปากกาไวท์บอร์ด กระดาษ A4 ฯลฯ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 สร้างปฏิบัติการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยชุมชนเมืองเชียงใหม่ 2,000,000    

๑. งบด าเนินงาน 2,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ 2,000,000
        - ค่าวัสดุเกษตร 2,000,000 ค่าวัสดุเกษตร (กล้าไม้ท่ีเหมาะสมกับเมือง พ้ืนท่ีละ  200 กล้า ๆ ละ 250 บาท จ านวน 40 พ้ืนท่ี ๆ ละ 

50,000 บาท)

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้าสีเขียว (Green Product) 466,200     
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดกระบวนการคัดเลือก/คัดสรรคนรุ่นใหม่จะมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียว 162,100     เป้าหมาย 25 พ้ืนท่ี

๑. งบด าเนินงาน 162,100
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 162,100     
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 92,500        ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน พร้อมน้ ามัน 2 วัน (ประสานงานก่อน 1 วัน) จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,700 บาท
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 33,600        ค่าท่ีพักคณะท างาน 1 คืน ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 800 บาท (อ าเภอรอบนอก 14 อ าเภอ)

36,000        ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน 2 วัน 3 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 25 พ้ืนท่ี (ประสานงานก่อน 1 วัน)

กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด โดยมีพ่ีเล้ียงจากภาคเอกชน
แนะน าและสนับสนุน

147,000     เป้าหมาย 4 คร้ัง

1. งบด าเนินงาน 147,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 48,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 48,000 ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรมภาคเอกชน 1 วันๆ ละ 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,000 บาท จ านวน 4 คร้ัง

1.1.2 ค่าใช้สอย 99,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 93,000

12,000 ค่าอาหารกลางวัน 4 คร้ังๆ ละ 25 คน คนละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท
7,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4 คร้ังๆ ละ 25 คน คนละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท

40,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน ปีละ 4 คร้ัง เฉล่ียคร้ังละ 400 บาทต่อคน
6,000 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม 4 คร้ัง ๆ ละ 1,500 บาท

20,000 ค่าเช่าสถานท่ีจัดอบรม 4 คร้ัง ๆ ละ 5,000 บาท
8,000 ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการใช้อบรม  4 คร้ัง ๆ ละ 2,000 บาท

        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 6,000 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน ปีละ 4 คร้ังๆ ละ 3 คนๆ ละ 2 วัน

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนากิจการ 1 อ าเภอ 1 กิจการ 1 คนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการสีเขียว และจัดกระบวนการ
ติดตามคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสีเขียวในพ้ืนท่ี

157,100     เป้าหมาย 25 อ าเภอ

๑. งบด าเนินงาน 157,100     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 157,100     
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 87,500        ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน พร้อมน้ ามัน 2 วัน จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,700 บาท (ประสานงานก่อน 1 วัน)
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 69,600        

33,600        ค่าท่ีพักคณะท างาน 1 คืน ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 800 บาท (อ าเภอรอบนอก 14 อ าเภอ)
36,000        ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน 2 วัน 3 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 25 พ้ืนท่ี (ประสานงานก่อน 1 วัน)

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 12 ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันจังหวัด
เชียงใหม่

1,289,900  พ้ืนท้ี 25 อ าเภอ

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมออกแบบการเช่ือมงานและระบบข้อมูลร่วมกันท้ัง ๒๕ อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 105,150     

๑. งบด าเนินงาน 105,150     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 12,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 12,000 ค่าตอบแทนวิทยากรการกระบวนการภาคเอกชน ๑ คร้ังๆ ละ ๒ คนๆ ละ  ๖ ช่ัวโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 93,150

        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 43,150
3,000 ค่าอาหารกลางวัน ๒๕ คนๆ ละ ๑ ม้ือๆ ละ ๑๒๐ บาท
1,750 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒๕ คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๓๕ บาท

25,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕ คน  เฉล่ียคร้ังละ  ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
8,400 ค่าท่ีพักส าหรับ ๑๔ อ าเภอรอบนอก ๑๔ คนๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๖๐๐ บาท
5,000 ค่าเช่าห้องประชุม คร้ัง ละ 5,000 บาท

        - ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 ค่าพัฒนาระบบข้อมูล  คร้ัง ละ 50,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดชุดบูรณาการหลังฤดูไฟป่า ประกอบด้วย อปท., จนท.ไฟป่า และชุมชนท้องถ่ิน เข้าไปตรวจ
 burn scars และถอดพฤติกรรมไฟในแต่ละพ้ืนท่ี

158,250     

1. งบด าเนินงาน 158,250
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 158,250
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 158,250 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒๑๑ อปท ๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๑ ม้ือๆ ละ ๑5๐ บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดกระบวนการถอดบทเรียนและสรุปผลเชิงพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจังหวัด
เชียงใหม่ ๒๑๑ ใน ๒๕ อ าเภอ

1,026,500  25 พ้ืนท่ี

๑. งบด าเนินงาน 1,026,500
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 300,000

300,000 ค่าตอบแทนวิทยากรถอดบทเรียนจ านวน ๒ คนๆ ละ  ๖ ช่ัวโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.2 ค่าใช้สอย 726,500

        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 237,500

150,000 ค่าอาหารส าหรับการถอดบทเรียนพ้ืนท่ีละ ๕๐ คนๆ ละ ๑ ม้ือๆละ ๑๒๐ บาท จ านวน 25 พ้ืนท่ี

87,500 ค่าอาหารว่างส าหรับงานถอดบทเรียนพ้ืนท่ีละ ๕๐ คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๓๕ บาท จ านวน 25 พ้ืนท่ี
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 64,000

24,000 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน ๒ วัน ๒ คน (ประสานงานก่อนลงพ้ืนท่ี ๑ วัน)

40,000 ค่าท่ีพักคณะท างาน ๒ คน วิทยากร ๒ คน ๑ คืน (๒ ห้อง)

        - ค่าจ้างเหมาบริการ 425,000
175,000 ค่าจ้างเหมาสรุป/ประมวลสังเคราะห์ข้อมูล  25 พ้ืนท่ี ๆ ละ 7,000 บาท

250,000 ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน ๑ คัน ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมน้ ามัน ๒ วัน จ านวน 25 พ้ืนท่ี

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบบูรณำกำร 
2. งบประมำณ 5,210,300 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ 
เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1,718,500 บาท  
ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
3,491,800 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  22  

  
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
          งบประมาณ 1,718,500 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง   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 
หน่วยด าเนินการ : 1. ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่    

2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
ผู้รับผิดชอบ : นายช านาญ กายประสิทธิ์      ต าแหน่ง : พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5311 2034  
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทฯ ด้านการ

เติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ นโยบายส าคัญของรัฐบาลด้านการ
รักษาความม่ันคงฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนายังหวัดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ต่างเน้นการสร้างการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนดให้การส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นประเด็นส าคัญ โดยเฉพาะการก าจัดขยะชุมชนเปลี่ยนเป็น
พลังงาน โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ขยะเหลือทิ้งจากชุมชน ขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง ในการท าเกษตรกรรม ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ก าหนดเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) 
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสิ่งส าคัญในระยะยาวเพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมาย  
ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทต่าง ๆ คือการปลูกฝั่ง สร้างการเรียนรู้อย่างถูกต้องกับเยาวชน เพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญ  
ของชาติ และสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นอกจากนั้น ภายใต้เจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยการบูรณาการแผนและแนวทางในการด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการแกไขปัญหาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การส ารวจรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าสถานการณ ขยะมูล
ฝอย ในระดับพ้ืนที่ในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม ตามแนวทางการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 

 
 
 



 ๒ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตของเมือง และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีผลเสียตามมาคือปัญหาขยะ 

ของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค ตลอดจนขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรม ชุมชนหลายแห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ ประสบปัญหาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะชุมชน ตลาดสด และเศษอาหารเหลือทิ้งจากครัวเรือน 
ปล่อยให้เน่าเหม็นจากการก าจัดไม่ถูกวิธี นอกจากนั้น ยังมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีการก าจัดไม่ถูกวิธี เช่น การเผา
ท าลายในที่โล่งแจ้ง เทกอง และปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือฝั่งกลบใต้ดิน โดยไม่มีการควบคุมน้ าเสียที่เกิดขึ้น  
ซึ่งนอกจากจะไม่ถูกตามหลักสุขาภิบาลแล้ว ยังส่งผลให้เกิดมลพิษ และภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่  
ชั้นบรรยากาศอีกด้วย ส่งผลให้การใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้พลังงานส่วนใหญ่ปัจจุบันมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ที่เป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ รวมถึงภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่  
ชั้นบรรยากาศอีกด้วย  

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 1,784,370 คน (รายงานสถิติจ านวนประชากรและ
บ้าน พ.ศ. 2563, กรมการปกครอง) และไม่ได้จ ากัดเฉพาะประชากรในจังหวัดเท่านั้น ยังมีประชากรแฝงและประชากร
สัญจรทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน ดังนั้น อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน จากการรายงานปริมาณขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕63 พบว่า ประมาณขยะที่เกิดขึ้น มีจ านวน 638,783.90 ตันต่อปี เฉลี่ย 1,750.09 ตันต่อวัน โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แห่งเดียว มีมากกว่า 300 ตันต่อวัน ส าหรับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา 
ได้มีการน าเอาระบบศูนย์ก าจัดขยะแบบครบวงจรมาใช้ โดยแบ่งพ้ืนที่ศูนย์ก าจัดขยะออกเป็น ๓ โซน (เหนือ กลาง ใต้) 
ประกอบด้วยศูนย์ก าจัดขยะของหน่วยงานของรัฐ รวม ๒ แห่ง (โซนเหนือ โซนกลาง) และศูนย์ก าจัดขยะของเอกชน รวม ๑ 
แห่ง (โซนใต้) แต่ที่ผ่านมาศูนย์ก าจัดขยะของหน่วยงานของพบปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างปริมาณขยะที่น ามาทิ้งมี
ปริมาณมากในบ่อขยะที่มีเต็มเร็วกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่พ้ืนที่บ่อฝังกลบขยะมีจ ากัดไม่สามารถขยายจ านวนบ่อฝังกลบได้อีก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องรับภาระด้านงบประมาณในการจ่ายค่าก าจัดขยะ ซึ่งบางแห่งมีค่าใช้จ่ายหลายสิบ
ล้านบาทต่อปี และมีการลับลอบทิ้งขยะในพื้นที่ป่าท่ีเป็นแหล่งต้นน้ า 

ความเร่งด่วน :      
จังหวัดเชียงใหม่จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การปลูกฝั่งสร้างจิตส านึกต่อเนื่อง  

การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง การคัดแยก การน าขยะและเศษวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่า
ให้ของเหลือทิ้ง ตลอดจนการน าขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือน เศษวัสดุเหลือทิ้ งทางการเกษตร เหล่านี้มาแปรรูป เป็นพลังงาน 
หรือเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพ่ือลดการเผาในพ้ืนที่โล่ง ตลอดจนการก าจัดขยะ  
ที่เหลืออย่างถูกวิธีไม่ก่อให้เกิดมลพิษและปัญหาชีวอนามัย ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ  
จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมในการน ามาใช้เป็นพลังงานในรูปแบบความร้อน
หรือไฟฟ้าส าหรับชุมชนหรือครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ในอนาคต 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย มูลสัตว์  
เศษอาหาร และขยะชุมชน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.1.2 เพ่ือบริหารจัดการลดต้นต่อปัญหามลพิษ และฝุ่นควัน (PM2.5) จากขยะ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2.1.3 เพ่ือปลูกฝั่งจิตส านึกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2.1.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชน กระตุ้นให้เกิดบริหารจัดการขยะอย่างมี

ส่วนร่วม 
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(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65    สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่แตง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

3.1.1 โรงเรียน ต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
3.1.2 ประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในพื้นท่ีในอ าเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โรงเรียน, ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
4.1.1 โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
4.1.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
4.1.3 กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และปริมาณขยะที่ต้องน าไป

ก าจัดหลังจากด าเนินโครงการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 
(๔.๒) ผลผลิต : 

4.2.1 โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดปัญหาขยะ ฝุ่นควัน 
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 ชุมชนเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4.2.3 ประมาณขยะในชุมชนลดลง 

(๔.๓) ผลลัพธ์ :  
4.3.1 วัสดุทางการเกษตรและขยะครัวเรือนไม่ถูกเผาในที่โล่งแจ้งคิดเป็นลดการเผาที่ท าให้เกิด PM2.5 ลง 500 

กิโลกรัม 
4.3.2 ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นตัวการในการเกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4.3.3 ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 
4.3.4 ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่ก าจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ 
4.3.5 เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ลดมลพิษ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 
เชิงลบ :    - 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพ่ือลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ : 1,718,500 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ 
เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    

(5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
งบประมาณ : 3,491,800 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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
เสริมสร้างศักยภาพในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

    

3 รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้
โฟม 

    

4 จัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบขยะและ
ปริมาณขยะ 

    

5 จัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์     
6 ถอดบทเรียน     
7 บริหารโครงการ ประสานงานและ

ติดตามประเมินผล 
    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 5,210,300 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โอนสินทรัพย์ของจังหวัดซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งเสนอรายการ สินทรัพย์นั้น

ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เห็นชอบการโอนทรัพย์ให้แก่ โรงเรียน ให้โรงเรียนจัดตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินการ บริหาร ดูแลบ ารุงรักษา รวมถึงใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน สาธิต และต่อยอด งบประมาณ
ดูแลบ ารุงรักษาเป็นของโรงเรียน 

11.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ และสร้างให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง เกิดรายได้ที่สนับสนุนกิจกรรมในอนาคต 
อย่างยั่งยืน 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด - 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 1 การปลูกจิตส านึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ เพ่ือ
ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1,718,500     

๑. งบด าเนินงาน 377,500
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 377,500
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 36,000
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 12,000 อบรมสร้างความรู้ (ภาครัฐ 1 คน) จ านวน 5 ช่ัวโมง x 2 แห่ง x 600 บาท x 2 วัน

24,000 อบรมใช้งาน (ภาคเอกชน 1 คน) จ านวน 5 ช่ัวโมง x 2 แห่ง x 1,200 บาท x 2 วัน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 128,800
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 28,000

96,000

3,500 ค่าจัดท าเอกสารเทคโนโลยีพลังงาน 50 ชุด x 70 บาท
1,300

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 212,700

  (1) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,700 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทาง
  (2) วัสดุส านักงาน 17,000 วัสดุส านักงานในการด าเนินกิจกรรม
  (3) วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 150,000 หลอดไฟฟ้า LED จ านวน 1,000 หลอด x 150 บาท
  (4) วัสดุเกษตร 40,000 เตาเผาถ่านชนิดลดควัน จ านวน 20 ชุด x 2,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 2 แห่ง x 2 ม้ือ x 120 บาท x 4 วัน

ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 ป้าย x 650 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน x 2 แห่ง x 2 ม้ือ x 35 บาท x 4 วัน



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

๒. งบลงทุน 1,341,000

๒.2 ค่าครุภัณฑ์ 1,341,000 พ้ืนท่ีด าเนินงาน ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 980,000 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 10 กิโลวัตต์ จ านวน 2 ระบบ x 490,000 บาท

100,000 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 700 วัตต์ จ านวน 2 ระบบ x 50,000 บาท
120,000 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมระบบบดย่อย ท่อส่ง และเตา ขนาด 4 ลบ.ม. จ านวน 2 ระบบ x 60,000 บาท

41,000 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาด 2*2 ม.) จ านวน 2 ระบบ x 20,500 บาท
60,000 เคร่ืองตีป่นถ่าน ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 2 ระบบ x 30,000 บาท
20,000 เคร่ืองผสมถ่าน จ านวน 2 ระบบ x 10,000 บาท
20,000 เคร่ืองอัดถ่านแบบเหยียบ 4 เคร่ือง x 5,000 บาท

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 3,491,800   
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ช้ีแจงโครงการฯ 21,600        
1.1 จัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนท่ี ๓ อ าเภอๆ ละ ๓ คร้ัง 21,600        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย 21,600         

  -  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,300           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 3 คร้ัง 
10,800         ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท จ านวน 3 คร้ัง 

4,500           ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 3๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท จ านวน 3 คร้ัง
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน

1,668,000   

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะในชุมชน 456,000      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เร่ือง การคัดแยกขยะในชุมชน จ านวน 12 คร้ัง (3 อ าเภอๆ ละ 4 อปท.)
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   -  ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 86,400         ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จ านวน 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท จ านวน 12 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  -  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 67,200         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 12 คร้ัง 

115,200       ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท จ านวน 12 คร้ัง 
67,200         ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 8๐ ชุดๆ ละ 7๐ บาท จ านวน 12 คร้ัง

120,000       ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 80 ชุดๆ ละ 125 บาท จ านวน 12 คร้ัง
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ 570,000      

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
        (1) วัสดุเกษตร 570,000       ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ จ านวน 12 คร้ังๆ ละ 47,500 บาท

วัสดุประกอบด้วย วงขอบซีเมนต์ จ านวน 5 ชุด/ ไม้ไผ่ท าเสวียน จ านวน 5 ชุด/ ข้ีควาย จ านวน 100 กระสอบ/ 
หัวเช้ือ EM จ านวน 50 แกลลอน/ กากน้ าตาล จ านวน 5 แกลลอน และวัสดุอ่ืนๆ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 กิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 240,000      

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
        (1) วัสดุเกษตร 240,000       ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ จ านวน 12 คร้ังๆ ละ 20,000 บาท

วัสดุประกอบด้วย /ถังพลาสติดแบบมีฝา ขนาด 10 ลิตร จ านวน 20 ใบ/ หัวเช้ือ EM จ านวน 20 แกลลอน/
กากน้ าตาล จ านวน 20 แกลลอน และวัสดุอ่ืนๆ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล 210,000      

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
        (1) วัสดุเกษตร 210,000       ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ ตะแกรงคัดแยกขยะ จ านวน 12 แห่งๆ ละ 5 ชุดๆ ละ 3,500 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย 192,000      

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าใช้สอย
        1) ค่าจ้างเหมาบริการ 72,000         ค่าจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะอันตรายไปก าจัดตามหลัดสุขาภิบาล 6 เดือน/ 1 คร้ัง จ านวน 12 แห่งๆ ละ 2 คร้ังๆ 

ละ 3,000 บาท

๑.๑.๒ ค่าวัสดุ
        1) วัสดุการเกษตร 120,000       ตู้รวบรวมขยะอันตราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 12 แห่ง แห่งละ ๒ ชุดๆ ละ 5,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3 รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม 451,200      
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม 451,200      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 24 คร้ัง (12 แห่งๆ ละ 2 คร้ัง)
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 86,400         จ านวน 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท จ านวน 12 แห่งๆ ละ 2 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  -  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 364,800       

134,400       ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 12 แห่งๆ ละ 2 คร้ัง
230,400       ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท จ านวน 12 แห่งๆ ละ 2 คร้ัง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบขยะและปริมาณขยะ 360,000      

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย 360,000       
        1) ค่าจ้างเหมาบริการ 360,000       ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบขยะและปริมาณขยะในพ้ืนท่ี อปท. เป้าหมาย 

จ านวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท จ านวน 12 เดือน

กิจกรรมย่อยท่ี 5 จัดท าส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 480,000      

๑. งบด าเนินงาน 480,000      

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
        1) ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000       ค่าจัดหนังสือคู่มือการท าปุ๋ยหมักจากก่ิงไม้ ใบไม้ จ านวน 12 แห่งๆ ละ 200 เล่มๆ ละ 50 บาท

60,000         สปอตโฆษณา จ านวน 12 แห่งๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
120,000       ค่าจัดหนังสือคู่มือการคัดแยกขยะ จ านวน 12 แห่งๆ ละ 200 เล่มๆ ละ 50 บาท
120,000       ค่าจัดหนังสือคู่มือท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร จ านวน 12 แห่งๆ ละ 200 เล่มๆ ละ 50 บาท

60,000         ค่าจัดป้ายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม จ านวน 12 แห่งๆ ละ 10 ชุดๆ ละ 500 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ถอดบทเรียน 456,000      
6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 456,000      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน จ านวน 12 คร้ัง ( 3 อ าเภอๆ ละ 4 อปท.)
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 86,400         จ านวน 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท จ านวน 12 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   -  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 67,200         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 12 คร้ัง 

115,200       ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท จ านวน 12 คร้ัง 
67,200         ค่าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 8๐ ชุดๆ ละ 7๐ บาท จ านวน 12 คร้ัง

120,000       ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 80 ชุดๆ ละ 125 บาท จ านวน 12 คร้ัง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 7 บริหารโครงการ ประสานงานและติดตามประเมินผล 55,000        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
         -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000         ส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เป็นเงิน 15,000 บาท
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
       1) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000         เป็นเงิน 20,000 บาท
       2) ค่าวัสดุส านักงาน 10,000         เป็นเงิน 10,000 บาท
       3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000         เป็นเงิน 10,000 บาท
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
2. งบประมำณ 40,356,600 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 
1,662,500 บาท  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
15,028,000 บาท 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ ์
10,338,400 บาท 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,587,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพ้ืนที่
โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
1,873,300 บาท. 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4,869,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) 
640,400 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
892,400 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ค่ายเยาวชน  รักป่า  รักสัตว์  เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ 
1,000,000 บาท 
สวนสัตว์เชียงใหม่ 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
กิจกรรมหลักที่ 10 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์  
ป่าชุมชน) 
2,465,600 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  16 

  
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม    
กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน   
          งบประมาณ 1,662,500 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว     งบประมาณ 15,028,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์   
          งบประมาณ  10,338,400 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรชุมชน ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง   
          งบประมาณ 1,587,000 บาท    
กิจกรรมหลักท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่   
          งบประมาณ  1,873,300 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          งบประมาณ  4,869,000 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 7 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)    งบประมาณ  640,400 บาท    
กิจกรรมหลักท่ี 8 โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว    งบประมาณ  892,400 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 9 ค่ายเยาวชน  รักป่า  รักสัตว์  เรียนรู้คู่การอนุรักษ์     งบประมาณ  1,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์  

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 
หน่วยด าเนินการ : 1. ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16  2. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  4. สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่  
 5. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 6. สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ : นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์   ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16   
สถานที่ติดต่อ : 153 ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5311 2034  
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของ
แผนแม่บทก าหนดให้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษา
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเ ชิงพ้ืนที่และ 



 ๒ 

มีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  
ป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น 
และสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพ่ือสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบท าไม้ที่  
ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและ
ชนบท เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับ
ความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมายรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ และสามารถหยุดยั้งและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน หยุดยั้งและป้องกันและท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพ้ืนที่
ด้วยพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล  
ข้อที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการ 
เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการอนุรักษ์ 
พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

ทางธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคม
ขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยข์องจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ 

สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งปริมาณฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน การเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง น าไปสู่ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจากน้ าท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
และการท่องเที่ยว ดังนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามาด าเนินการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา  
ปรับใช้และรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟ้ืนฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และ 
น่าท่องเที่ยว  

ความเร่งด่วน :      
ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่จะบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา และ

แก้ไขในทุกมิติแล้วก็ตาม แต่ด้วยลักษณะประชากรและพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ที่มีจ านวน 25 อ าเภอ ไม่สามารถครอบคลุมการ  
เข้าไปพัฒนาของภาครัฐ ทั้งนี้ จากปัญหาการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ดังนั้น การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
มีมาตรฐาน มีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านให้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าแนวทางพระราชด าริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการจัดการการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การส่งเสริม 
องค์ความรู้ การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถอ านวยประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ การจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่วนส าคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ในพ้ืนที่เกิดเป็นหมู่บ้าน
ชุมชน อย่างยั่งยืน  

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
2.1.2 เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
2.1.3 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และเพ่ิมความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้ า 
2.1.4 เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สู่สถานศึกษา 
2.1.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่ 
2.1.6 เพ่ือสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์คือ อนุรักษ์ดินและแหล่งน้ าในการช่วยกักเก็บตะกอน  

ลดการพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ าในล าห้วย และเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื่นในดิน 
2.1.7 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65    สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
4.1.1 พ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว อย่างน้อย 1 แห่ง 
4.1.2 ชุมชนบนพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งอาหารเพ่ิมมากขึ้นอัตราการบุกรุกท าลายป่าลดลงร้อยละ 60 
4.1.3 ชุมชนในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริและพ้ืนที่ขยายผลโครงการพระราชด าริ มีแหล่งอาหารเพ่ิมมากขึ้น  

ลดอัตราการบุกรุกท าลายป่า 
4.1.4 จ านวนหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)  ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
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4.1.5 จ านวนฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่ร้อยใจรักษ์ ไม่น้อยกว่า 84 ตัว  
4.1.6 จ านวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชในชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง 
4.1.7 จ านวนสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)  ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 
4.1.8 จ านวนเยาวชนเป้าหมายร้อยละ 80 มีความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้อง 
4.1.9 จ านวนเยาวชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 50,000 คน 
4.1.10 พ้ืนที่เป้าหมาย ๙ แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลกระทบของสภาวะวิกฤตของโลกร้อน และ 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ carbon stock ในการลดก๊าซเรือนกระจก 
(๔.๒) ผลผลิต : 

4.2.1 เกิดการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่  

4.2.2 ระบบนิเวศป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
4.2.3 เกิดหมู่บ้านเชิงนิเวศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.2.4 หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
4.2.5 สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
4.2.6 การสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์คือ อนุรักษ์ดินและแหล่งน้ าในการช่วยกักเก็บตะกอน  

ลดการพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ าในล าห้วย และเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื่นในดิน 
4.2.7 เยาวชนเป้าหมายมีความรู้ในการรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ต้นไม้อย่างถูกต้อง 

(๔.๓) ผลลัพธ์ :  
4.3.1 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน 
4.3.2 พ้ืนที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
4.3.3 เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน / สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีข้ึน 
4.3.5 เรียนรู้การผลิตและน าเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจ าวันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้  

ในท้องถิ่น ท าให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติลดลง ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่วนเกษตร 
4.3.6 เกิดเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ต้นไม้ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
เชิงลบ :    - 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  

งบประมาณ : 1,662,500 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบ ารุงรักษา
ต้นไม้ 

 
   

2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 

    

3 ประสานงานและติดตามประเมินผล     
(5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

งบประมาณ : 15,028,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 เพาะช ากล้าไม้ทั่วไป จ านวน 

3,400,000 กล้า 
    

2 จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2) 
จ านวน 680,000 กล้า 

    

(5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
งบประมาณ : 10,338,400 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 เพาะช ากล้าไม้ป่าขยายสู่ชุมชน 

จ านวน 1,479,000 กล้า 
    

2 ปลูกป่าหวาย จ านวน  590 ไร่      
3 เพาะช ากล้ากาแฟ  

จ านวน 185,000 กล้า  
    

 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

(5.4) กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรชุมชน ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 
งบประมาณ : 1,587,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพา
ตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    

2 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ 

    

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้  และสนับสนุ นชุมชน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ
,น้ าเสีย,มลพิษ 

    

4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) 

    

5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล     
(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัด

เชียงใหม่ 
งบประมาณ : 1,873,300 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการ

สร้างฝายชะลอน้ า  แบบคอกหมู 
    

2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ าโดยการ
สร้างฝายชะลอน้ า ฝายกึ่งถาวร 

    

3 ปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร     
4 เพาะช ากล้าไม ้     
5 เพาะช ากล้าแฝก     
6 เพาะช ากล้าหวาย     
7 ปลูกป่าหวายเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ     

 

 

 

 



 ๗ 

(5.6) กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ : 4,869,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

พืชเชิงเดี่ยวเป็นระบบวนเกษตร 
    

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 

    

3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างป่าสร้าง
รายได ้

    

4 อบรมและส่ ง เสริมการปลูกกาแฟ 
ใต้ร่มเงา 

    

5 กิจกรรมด าเนินงานและติดตามผล     
(5.7) กิจกรรมหลักท่ี 7 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)   

งบประมาณ : 640,400 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 ประชุมคณะกรรมการด า เนินงาน 

สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Eco School) 

    

2 การถ่ายทอดความรู้การด าเนินงาน
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Eco School) 

    

3 ต่อยอดการด าเนินงานสถานศึกษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) 
จ านวน 3 สถานศึกษา 

    

4 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล     
5 ประชุมเชิ งปฏิบัติการสรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการฯ 
    

6 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล     
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

(5.8) กิจกรรมหลักท่ี 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
งบประมาณ : 892,400 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

พ้ืนที่สีเขียว 
    

2 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ
การมีส่วนร่วม 

    

3 สร้างความรู้และจิตส านึกในการปลูก
ป่า/เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

    

4 บริหารโครงการ     
(5.9) กิจกรรมหลักท่ี 9 ค่ายเยาวชน  รักป่า  รักสัตว์  เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ 

งบประมาณ : 1,000,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ธรรมชาติ 
    

2 เยาวชนร่วมปลูกป่า เ พ่ือเ พ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว 

    

(5.10) กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตการ 
ใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน) 

งบประมาณ : 2,465,600 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/ 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การอบรม สร้างการเรียนรู้ สร้างความรู้ 

ความเข้าใจ ผลกระทบของสภาวะ
วิกฤตของโลกร้อน และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ carbon stock ในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับชุมชน 

    

2 สนับสนุนการปลูกต้นไม้และพืชล้มลุก
ในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ป่ารอบชุมชน  

    

3 การจัดท าข้อมูล การกักเก็บข้อมูล 
คาร์บอนสต๊อค เพ่ือด าเนินการ การขึ้น
ขอทะเบียนใบรับรอง จากโครงการ4

    



 ๙ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

4 ถอดบทเรียน พัฒนาระบบข้อมูล  
ชุดความรู้ และสื่อ ให้เป็นเครื่องมือ 
ในการสร้างความเข้าใจ และขยายผล
ไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 40,356,600 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์
 
 
 



 ๑๐ 

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
ประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม เป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด - 
 

 



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน 1,662,500     
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ 602,500       
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 90,000         
       - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 90,000          วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท  x 25 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 512,500       
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 300,000        ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท  x 25 แห่ง

87,500          ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  x 25 แห่ง
        125,000        ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 25 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 1,000,000     
๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 375,000        ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท  x 25 แห่ง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
         - ค่าวัสดุการเกษตร 625,000         กล้าไม้มีค่า จ านวน 100 คน ๆ ละ 5 ต้น ๆ ละ 50 บาท x 25 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประสานงานและติดตามประเมินผล 60,000         
๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
       -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประสานงาน 25 แห่ง เป็นเงิน 30,000 บาท
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
        - ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใช้ในการเดินทางไปประสานงาน 25 แห่ง เป็นเงิน 20,000 บาท
        - ค่าวัสดุส านักงาน 10,000          ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 10,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่ค า 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



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 15,028,000        

กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป 9,860,000

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
      1) เพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป จ านวน 3,400,000 กล้า 9,860,000 จ านวน 3,400,000 กล้าๆ ละ 2.90 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีท่ี 2) 5,168,000

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
      2) งานจัดท ากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีท่ี 2) จ านวน  680,000 กล้า 5,168,000 จ านวน  680,000 กล้าๆ ละ 7.6 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



                                                    หน่วย : บาท

ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 10,338,400
กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพาะช ากล้าไม้ป่าขยายสู่ชุมชน 6,811,900
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
   1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ านวน 800,000 กล้า 2,320,000      จ านวน  800,000 กล้าๆ ละ 2.90 บาท
   2) เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ จ านวน 176,500 กล้า 1,341,400      จ านวน 176,500  กล้าๆ ละ 7.60 บาท
   3) เพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน 220,000 กล้า 638,000      จ านวน 220,000 กล้าๆ ละ 2.90 บาท

   4) เพาะช ากล้าหวาย จ านวน 502,500 กล้า 2,512,500      จ านวน 502,500 กล้าๆ ละ 5 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2  ปลูกป่าหวาย 2,065,000
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
   - ปลูกป่าหวาย จ านวน  590 ไร่ 2,065,000      จ านวน  590 ไร่ๆ ละ 3,500 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3 เพาะช ากล้ากาแฟ 1,461,500
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
   - เพาะช ากล้ากาแฟ จ านวน  185,000 กล้า 1,461,500      จ านวน 185,000  กล้าๆ ละ 7.9 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
ค าช้ีแจง

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรชุมชน ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 1,587,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

173,000          

๑. งบด าเนินงาน 173,000          

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 18,000            

         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 18,000             วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท x 5 แห่ง 
1.1.2 ค่าใช้สอย 155,000          

        - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 60,000 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง 
35,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒ ม้ือ ๆ ละ 3๕ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง

25,000              ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ จ านวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 
35,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ 348,000          

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแนวทางในฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  เพ่ือพัฒนาให้
เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ

173,000          

๑. งบด าเนินงาน 173,000          

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 18,000            

         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 18,000             วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท x 5 แห่ง 
1.1.2 ค่าใช้สอย 155,000          

         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จ านวน 10๐ คน x 5 แห่ง 
35,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒ ม้ือ ๆ ละ 3๕ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง

25,000              ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ จ านวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 
35,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การลาดตระเวนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ 175,000          

๑. งบด าเนินงาน 175,000          

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 75,000            
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 75,000  จัดท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับประชาชนท่ีร่วมกันลาดตระเวนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑5๐ บาท จ านวน 20 คน ด าเนินการ 5 วัน x 5 แห่ง

1.1.3 ค่าวัสดุ 100,000          
         - วัสดุสนามและการฝึก 100,000           จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการลาดตระเวนฟ้ืนฟูทรัพยากรฯ ในชุมชน เป็นเงิน 20,000 บาท x 5 แห่ง 

เช่น 1) ไม้กวาดทางมะพร้าว  2) มีด 3) จอบ 4) ไฟฉาย  5) กระติกน้ า 6) เคร่ืองเป่าลม ฯลฯ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ด้านขยะ ,น้ าเสีย,มลพิษ

170,000          

๑. งบด าเนินงาน 170,000          

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 15,000            

         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 15,000             วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน จ านวน 5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท x 5 แห่ง 
1.1.2 ค่าใช้สอย 155,000          

         - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 60,000 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จ านวน 10๐ คน x 5 แห่ง 
35,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒ ม้ือ ๆ ละ 3๕ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง

25,000              ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ จ านวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 
35,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco Village) 800,000          

๑. งบด าเนินงาน 800,000          

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 150,000          
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับราษฎรในการมีส่วนร่วมด าเนินการของชุมชน  

จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 150 บาท จ านวน 2 วัน



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.3 ค่าวัสดุ 650,000          
         - วัสดุก่อสร้าง 250,000            สนับสนุนวัสดุก่อสร้างตามความต้องการของชุมชน จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท
         - วัสดุการเกษตร 250,000            สนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความต้องการของชุมชน จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท
         - วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000            สนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัวตามความต้องการของชุมชน จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 30,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 96,000            
๑. งบด าเนินงาน 96,000            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 56,000            

         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000             ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10 ท่าน
         - ค่าจ้างเหมาท ารายงานสรุป 6,000 รายงานสรุป จ านวน 20 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 40,000            

         - ค่าวัสดุส านักงาน 20,000             

         - ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000             

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65
(ทะเบียนรายการ  ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่

1,873,300

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า  แบบคอกหมู 474,240
2. งบลงทุน 474,240

 - สร้างฝายชะลอน้ า (แบบคอกหมู) จ านวน 80 ตัว 474,240  - ฝายชะลอน้ า  (แบบคอกหมู) จ านวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 20 ตัวๆ ละ 5,928 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ าโดยการสร้างฝายชะลอน้ า ฝายก่ึงถาวร 90,860
2. งบลงทุน 90,860

 - สร้างฝายชะลอน้ า (ฝายก่ึงถาวร) จ านวน 4 ตัว 90,860  - ฝายชะลอน้ า (ฝายก่ึงถาวร) ขนาด 3 เมตร  จ านวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 1 ตัวๆ ละ 22,715 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3  กิจกรรมปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร 466,200  
2. งบลงทุน 466,200

 - ปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร จ านวน 90 ไร่ 466,200   -ปลูกไม้ป่าโดยใช้ระบบวนเกษตร จ านวน 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 90ไร่ ไร่ละ 5,180 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ 87,000  
2. งบลงทุน 87,000

 - เพาะช ากล้าไม้ จ านวน 30,000 กล้า 87,000  - เพาะช ากล้าไม้ จ านวน 30,000 กล้า กล้าละ 2.90 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมเพาะช ากล้าแฝก 165,000
2. งบลงทุน 165,000

 - เพาะช ากล้าแฝก จ านวน 100,000 กล้า 165,000  - เพาะช ากล้าแฝก จ านวน 100,000 กล้า กล้าละ 1.65 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมเพาะช ากล้าหวาย 100,000
2. งบลงทุน 100,000

 - เพาะช ากล้าหวาย จ านวน 20,000 กล้า 100,000  - เพาะช ากล้าหวาย จ านวน 20,000 กล้า กล้าละ 5 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 7  กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ 490,000  
2. งบลงทุน 490,000

 - ปลูกไม้ป่าหวาย 490,000  - ปลูกไม้ป่าหวายให้ชุมชุนพ้ืนท่ี เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จ านวน 140 ไร่ ไร่ละ 3,500 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ ค าช้ีแจง

ปี ๒๕๖6



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี ๒๕66 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4,869,000           
กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับเปล่ียนพืชเชิงเด่ียวเป็นระบบวนเกษตร 1,446,800          อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน 3 คร้ัง

1. งบด าเนินงาน 1,446,800
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 10,800
           - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 10,800 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท  3 คร้ัง
1.1.2 ค่าใช้สอย 86,000
          - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท  3 คร้ัง

21,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100  คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  3 คร้ัง
15,000 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท  3 คร้ัง

5,000 - วัสดุอุปกรณืส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง
1.1.3 ค่าวัสดุ 1,350,000
       - ค่าวัสดุการเกษตร 1,350,000 - ค่าซ้ือต้นกล้าไม้โตเร็ว ,กล้าไม้ผล,กล้าสมุนไพร จ านวน 30,000 ต้น ๆ ละ 45 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ 1,746,800          อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน 3 คร้ัง

1. งบด าเนินงาน 1,746,800
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 10,800
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 10,800 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 3 คร้ัง
1.1.2 ค่าใช้สอย 66,000
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑5๐ บาท  3 คร้ัง

21,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท  3 คร้ัง
1.1.3 ค่าวัสดุ 1,670,000          
         - ค่าวัสดุการเกษตร 35,000                 - ค่ามูลวัวจ านวน 1,000 กระสอบ ๆ ละ 35 บาท

50,000                 - ถุงเพาะช า 500 แพ๊ค ๆ ละ  100 บาท
1,500,000 - ค่าพันธ์ุกล้าไม้ขนาดใหญ่ 10,000 ต้น ๆ ละ 150 บาท

30,000                 - ค่าจอบจ านวน 100 ด้าม ๆ ละ 300 บาท
        - ค่าวัสดุก่อสร้าง 50,000 - ค่าวัสดุก่อสร้างในการจัดท าโรงเรือน จ านวน 2 โรงเรือน ๆ ละ 25,000 บาท

        - คาวัสดุส านักงาน 5,000 - ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 1 คร้ัง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี ๒๕66 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้ 1,126,800          อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน 3 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน

1. งบด าเนินงาน 1,126,800

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 10,800
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 10,800 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 3 คร้ัง
1.1.2 ค่าใช้สอย 66,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑5๐ บาท 3 คร้ัง

21,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท 3 คร้ัง
1.1.3 ค่าวัสดุ 1,050,000
          - ค่าวัสดุการเกษตร 1,050,000 - ค่าพันธ์ุกล้าประเภทไม้หัว , ไม้เล้ือย, ไม้พุ่มเต้ีย  จ านวน 30,000 ต้น ๆ 35 บาท เพ่ือใช้ในการอบรม
กิจกรรมย่อยท่ี 4 อบรมและส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงา 468,600             - อบรมเชิงปฎิบัติการและติดตามผล 6 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน
1. งบด าเนินงาน 468,600

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 21,600               

        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม 21,600                 - ค่าวิทยากรจ านวน 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 6 คร้ัง 
1.1.2 ค่าใช้สอย 75,000
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม 45,000 - ค่าอาหารกลางวันจ านวน 50 คน ๆ 1 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท  6 คร้ัง

21,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 50 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  6 คร้ัง
9,000 - ค่าถ่ายเอกสารจ านวน 50 ชุด ๆ ละ 30 บาท  6 คร้ัง

1.1.3 ค่าวัสดุ 372,000
        - ค่าวัสดุส านักงาน 12,000 - ค่าวัสดุในการจัดสัมนาจ านวน 6 คร้ัง 
        - ค่าวัสดุการเกษตร 300,000 - ค่าจัดซ้ือกล้าพันธ์ุกาแฟ จ านวน 15,000 กล้า ๆ ละ 20 บาท 
        - ค่าวัสดุก่อสร้าง 60,000 - ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือท าท่ีตากกาแฟ 6 คร้ัง ๆ ละ 10,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 5  กิจกรรมด าเนินงานและติดตามผล 80,000
1. งบด าเนินงาน 80,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 30,000
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าท่ีผู้ปฏิบัติงานติดตามผล
1.1.3 ค่าวัสดุ 50,000
        - วัสดุส านักงาน 20,000 - ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการการจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ
        - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางออกพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงาน
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 7 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) 640,400
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) 62,200          

๑. งบด าเนินงาน 62,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 62,200
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 ม้ือๆละ 150 บาท จ านวน 20 คน

2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 ม้ือๆละ 35 บาท จ านวน 20 คน
2,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 20 เล่มๆละ 100 บาท
5,000 ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

        -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 8,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน 20 คน ๆ ละ 400 บาท
6,400 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน 20 คน ๆ ละ 160 บาท x 2 วัน

32,000 ค่าท่ีพักคณะกรรมการด าเนินงาน  'จ านวน 20 คน ๆ ละ 800 บาท x 2 วัน
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การถ่ายทอดความรู้การด าเนินงานสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) 130,600         เป้าหมาย 3 สถานศึกษา

๑. งบด าเนินงาน 130,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 21,600 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา
1.1.2 ค่าใช้สอย 109,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 18,000 ค่าอาหาร จ านวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท x 1 ม้ือ 3 สถานศึกษา

10,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆละ 35 บาท x 2 ม้ือ 3 สถานศึกษา
20,000 ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรม
50,000 ค่าจัดท าคู่มือ Eco School จ านวน 200 เล่ม x 250 บาท
10,500 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 150 เล่ม x 70 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : ต่อยอดการด าเนินงานสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) จ านวน 3 
สถานศึกษา

108,600        

๑. งบด าเนินงาน 108,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 21,600 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา
1.1.2 ค่าใช้สอย 87,000
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 87,000 จัดกิจกรรมสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) จ านวน 3 สถานศึกษา ตามโครงการท่ี

สถานศึกษาเสนอต่อยอดการด าเนินงานของสถานศึกษา

36,000 ค่าอาหาร จ านวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท x 1 ม้ือ 3 สถานศึกษา
21,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆละ 35 บาท x 2 ม้ือ 3 สถานศึกษา

30,000 จัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  3 สถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 : การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 53,200          

๑. งบด าเนินงาน 53,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 43,200
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท

4,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม จ านวน 20 เล่ม x 200 บาท
10,500 ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน x 3 วัน x 3,500 บาท

          -ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 4,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 10 คน x 400 บาท 
7,200 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 10 คน x 240 บาท x 3 วัน

16,000 ค่าท่ีพักคณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 10 คน x 800 บาท x 2 คืน
1.1.3 ค่าวัสดุ 10,000
         - วัสดุส านักงาน 10,000 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
กิจกรรมย่อยท่ี 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 205,800        ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 2 วัน  1 คร้ัง

๑. งบด าเนินงาน 205,800

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 14,400

        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 14,400 จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 วัน



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.2 ค่าใช้สอย 191,400
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 36,000 ค่าอาหาร จ านวน 20 คน x 300 บาท x 6 ม้ือ

6,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน x 50 บาท x 6 ม้ือ
1,200 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 20 เล่ม x 60 บาท

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 21,000  ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จ านวน 2 คัน x 3,500 บาท x 3 วัน

        -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 60,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 20 คน x 3,000 บาท
19,200 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการก ากับติดตาม  จ านวน 20 คน x 240 บาท x 4 วัน
48,000 ค่าท่ีพักคณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 20 คน x 800 บาท x 3 คืน

กิจกรรมย่อยท่ี 6 : บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 80,000          

๑. งบด าเนินงาน 80,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 30,000
        -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าท่ีผู้ปฏิบัติงานติดตามผล
1.1.3 ค่าวัสดุ 50,000
        - วัสดุส านักงาน 20,000
        - วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000
        - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมหลักท่ี 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 892,400         
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 69,400           
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400            จ านวน 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 2 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 10,000            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆละ 100 บาท 2 คร้ัง

25,000            ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คนๆละ 250 บาท 2 คร้ัง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 20,000            เอกสารประกอบการประชุม จ านวน 50 ชุดๆละ 200 บาท 2 คร้ัง
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือการมีส่วนร่วม 200,000         
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าวัสดุ
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000            ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี เป็นเงิน 50,000 บาท

50,000            สปอตโฆษณา เป็นเงิน 50,000 บาท
100,000          

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

ค่าจ้างท าส่ือและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 100,000 บาท (แผ่นพับ ส่ือดิจิทัล ป้ายรณรงค์ ส่ือการสอน
นอกพ้ืนท่ี)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 3 สร้างความรู้และจิตส านึกในการปลูกป่า/เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 603,000         

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000            จ านวน 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 5 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 17,500            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท 5 คร้ัง

52,500            ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน ๆ ละ 150 บาท 5 คร้ัง
35,000            ค่าเอกสาร จ านวน 350 ชุด ๆ ละ 100 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๒) วัสดุการเกษตร 30,000            จอบ,ด้ามเสียม,กรรไกรตัดหญ้า,ไม้ปักช า,ปุ๋ย,ถุงมือ เป็นเงิน 30,000 บาท

450,000          

กิจกรรมย่อยท่ี 4 บริหารโครงการ 20,000           
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,000            ค่าเบ้ียเล้ียง และน้ ามันยานพาหนะ จ านวน ๕ คร้ังๆละ ๔,000 บาท

หมายเหตุ

ต้นไม้/กล้าไม้ จ านวน 1,500 ต้น ๆ ละ 300 บาท (กล้าไม้ขนาดใหญ่หรือไม้พุ่มขนาดใหญ่) เช่น 
รวงผ้ึง/ พุดซ้อน /โกศล/มะยม/ มะม่วง/ขนุน /



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมหลักท่ี 9 ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่การอนุรักษ์ 1,000,000       
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ / การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 500,000          

๑. งบด าเนินงาน 500,000          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  - 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 375,000          
       - ค่าจ้างเหมาบริการ 375,000           ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ของเยาวชน จ านวน 50 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 150 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 125,000          
  (๑)  วัสดุส านักงาน 125,000           วัสดุในการจัดกิจกรรม ของเยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 50 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : เยาวชนร่วมปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 500,000          

๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ 500,000
        - วัสดุการเกษตร 500,000 ต้นไม้/กล้าไม้ จ านวน 5,000 ต้น ๆ ละ 100 บาท

หมายเหตุ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตการใช้
ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)

2,465,600      

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรม สร้างการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบของสภาวะวิกฤตของโลก
ร้อน และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ carbon stock ในการลดก๊าซเรือนกระจก ให้กับชุมชน

431,200         

1. งบด าเนินงาน 431,200
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 216,000
           - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 216,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม ภาคเอกชนจ านวน ๙ พ้ืนท่ี ๆ ละ ๒ คร้ัง ๆ ละ ๒ คน คนๆ ละ ๖ ช่ัวโมง ๆ

 ละ ๑,๐๐๐ บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 215,200
          - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 54,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 9 พ้ืนท่ี ๆละ 50 คน คนละ 1 ม้ือ ม้ือละ 120 บาท

31,500 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 9 พ้ืนท่ี ๆละ 50 คน คนละ 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท

45,000 - ค่าอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรม 9 พ้ืนท่ี ๆ ละ 5,000 บาท
          - ค่าจ้างเหมาบริการ 45,000 - ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน พร้อมน้ ามัน 2 วัน พ้ืนท่ีละ 5,000 บาท 9 พ้ืนท่ี
          - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 22,500 - ค่าท่ีพักคณะท างาน 2 วัน ๆละ 4 คน พ้ืนท่ีละ 2,500 บาท 9 พ้ืนท่ี

17,200 - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน 2 วัน 4 คน(ประสานงานก่อนฝึกอบรม 2 วัน) วันละ ๒4๐ บาท  9 พ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 2 สนับสนุน การปลูกต้นไม้และพืชล้มลุกในพ้ืนท่ีเกษตรและพ้ืนท่ีป่ารอบชุมชน 801,100         

1. งบด าเนินงาน 801,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 108,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 108,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม ภาคเอกชนจ านวน ๙ พ้ืนท่ี ๆละ ๒ คน คนๆ ละ ๖ ช่ัวโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ 

บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 153,100
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 43,200 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๙ พ้ืนท่ี ๆละ ๔๐ คน คนละ ๑ ม้ือ ม้ือละ ๑๒๐ บาท

25,200 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๙ พ้ืนท่ี ๆละ ๔๐ คน คนละ ๒ ม้ือ ม้ือละ ๓๕บาท
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 17,200 - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน ๒ วัน ๔ คน (ประสานงานก่อนฝึกอบรม ๒ วัน) วันละ ๒4๐ บาท 9 พ้ืนท่ี

22,500 - ค่าท่ีพักคณะท างาน ๒ วัน ๆละ ๔ คน พ้ืนท่ีละ 2,500 บาท 9 พ้ืนท่ี
          - ค่าจ้างเหมาบริการ 45,000 - ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน พร้อมน้ ามัน ๒ วัน พ้ืนท่ีละ 5,000 บาท 9 พ้ืนท่ี

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.3 ค่าวัสดุ 540,000         
         - ค่าวัสดุการเกษตร 540,000          - กล้าไม้ ๑,๒๐๐ กล้า กล้าละ 450 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การจัดท าข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนสต๊อค เพ่ือด าเนินการ การข้ึนขอทะเบียนใบรับรอง จาก
โครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

474,300         

1. งบด าเนินงาน 474,300

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 108,000
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 108,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม ภาคเอกชนจ านวน ๙ พ้ืนท่ี ๆละ ๒ คน คนๆ ละ ๖ ช่ัวโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ 

บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 366,300
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 21,600 - ค่าอาหารส าหรับการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล พ้ืนท่ีละ ๒๐ คนๆ ละ ๑ ม้ือ ม้ือละ ๑๒๐ บาท 9 พ้ืนท่ี

12,600 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล พ้ืนท่ีละ ๒๐ คนๆ ละ ๒ ม้ือ ม้ือละ ๓๕ 
บาท 9 พ้ืนท่ี

         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 129,600 - ค่าเบ้ียเล้ียงทีมเก็บข้อมูล ๑๐ วันๆ ละ ๖ คน วันละ 240 บาท 9 พ้ืนท่ี
22,500 - ค่าท่ีพักคณะท างาน ๔ คน ๒ คืน พ้ืนท่ีละ 2,500 บาท 9 พ้ืนท่ี

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 135,000 - ค่าจ้างเหมาะการจัดท าระบบข้อมูล /ประมวลสังเคราะห์ พ้ืนท่ีละ 15,000 บาท 9 พ้ืนท่ี
45,000 - ค่าเช่าเหมารถคณะท างาน พร้อมน้ ามัน ๒ วัน พ้ืนท่ีละ 5,000 บาท 9 พ้ืนท่ี

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ถอดบทเรียน พัฒนาระบบข้อมูล ชุดความรู้ และส่ือ ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้าใจ
 และขยายผลไปสู่พ้ืนท่ีต่างๆ

759,000         

1. งบด าเนินงาน 759,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 72,000           
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม 72,000            - ค่าตอบแทนวิทยากรการถอดบทเรียน ภาคเอกชนจ านวน ๒ คร้ัง ๆละ ๓ คน คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๖ ช่ัวโมง 

ช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 687,000
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม 107,000

48,000 - ค่าอาหาร ๕๐ คน คนละ ๔ ม้ือ ม้ือละ 120 บาท 2 คร้ัง
14,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๕๐ คน คนละ ๔ ม้ือ ม้ือละ 35 บาท 2 คร้ัง
25,000 - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน ๕๐ คน ๑ คืนๆ ละ ๕๐๐ บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

20,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมเฉล่ียคนละ 4๐๐ บาท
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000 - ค่าจัดท าต้นฉบับหนังสือสรุปบทเรียน 

80,000 - ค่าจัดท าพิมพ์หนังสือสรุปบทเรียน ๑,๐๐๐ เล่ม เล่มละ 80 บาท
200,000 - ค่าจัดท าวีดีทัศน์เผยแพร่ ๔ เร่ืองๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมลงพ้ืนท่ี
225,000 - ค่าจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีๆ ละ 25,000 บาท 9 พ้ืนท่ี

35,000 - ค่าจัดท านิทรรศการเผยแพร่
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



ล ำดับควำมส ำคัญ 9 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรฟื้นฟู และพัฒนำแหล่งน  ำ 
2. งบประมำณ 55,408,300บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันกำรพังทลำยของพื นที่ตลิ่งริมแม่น  ำ    
กิจกรรมย่อย 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง หมู่ 7 
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 245 
เมตร 
13,475,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าขาน บ้านป่าสัก หมู่ 9 ต าบล 
บ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 100 เมตร 
5,500,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย 3 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7  
(ระยะ 3) ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ความยาว 175 เมตร 
9,625,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงอำคำรป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่ำน้อย สนับสนุนโครงกำรพัฒนำ
แก้ไขปัญหำคลองแม่ข่ำจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปรับปรุงระบบส่งน้ าคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 2 ต าบลสบแม่ข่า  
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวม 914 เมตร 
23,200,000 บาท 
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส านักงานชลประทานที่ 1 

กิจกรรมหลักที่ 3  
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมำภิบำลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่ำ 
3,608,300 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  9 

  
ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ า    
กิจกรรมหลักท่ี 1 ป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้้า     งบประมาณ 28,600,000 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 

จังหวัดเชียงใหม่        งบประมาณ 23,200,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า    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 
หน่วยด าเนินการ : 1. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  
 2. โครงการชลประทานเชียงใหม่  
 3. ส้านักงานชลประทานที่ 1 
 4. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ ปาลี ต าแหน่ง : 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  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของแผนแม่บทก้าหนดให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยก้าหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าหนดเป้าหมายรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมาย  ในการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายรัฐบาล 
ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการ



 ๒ 

เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการอนุรักษ์ 
พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

รัฐบาลมีนโยบายในการด้าเนินแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการ
สนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้้า 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ่งพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นฐาน การผลิต การเกษตร  การฟ้ืนฟูต้นน้้าการพัฒนา

แหล่งน้้า เกษตรปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส้าหรับคนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของภาคเหนือตอนบน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขัน การค้า การลงทุน การจัดสรรทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพ่ิม 
มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางน้้าให้มีคุณภาพดี การพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลุ่มน้้า การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประ โยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมให้กับจังหวัดเชียงใหม่  

ความเร่งด่วน :      
การพัฒนาแหล่งน้้าที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เป็นเรื่องส้าคัญต่อการพัฒนาภาค  

เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้มีแหล่งน้้าที่มีคุณภาพดี สามารถน้ามาใช้ในภาคการผลิตต่างๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้เมือง 
มีความน่าอยู่ จึงได้จัดท้ากรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต้ Unique position ที่มุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้า 
ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ต้นทาง  
กลางทาง ปลายทาง  

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือป้องกันการพังทลายของตลิ่ง/ป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้้า 
2.1.2 เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพคลองที่ถูกท้าลาย จนเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์อย่างมีส่วนร่วม 
2.1.3 เพ่ือปรับปรุงแหล่งน้้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย 
2.1.4 เพ่ือรองรับปริมาณน้้า และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 
 พัฒนา    ด้าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม ๒๕65    สิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : อ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอหางดง อ้าเภอแม่ริม อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ในพ้ืนที่อ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอหางดง อ้าเภอแม่ริม อ้าเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
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 พ้ืนที่ริมตลิ่งริมแม่น้้าขาน ได้รับการพัฒนาและป้องกันการพังทลาย  
4.2.2 พนังป้องกันตลิ่งความยาว 0.914 กิโลเมตร (รวม 2 ฝั่ง) 
4.2.3 เกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่า 

(๔.๓) ผลลัพธ์ :  
4.3.1 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
4.3.2 สามารถระบายน้้าจากพ้ืนที่รับน้้าคลองแม่ข่าลงสู่แม่น้้าปิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3.3 การพัฒนาสร้างความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลองแม่ข่าอย่างมีส่วนร่วม 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสูญเสียของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงประชาชน  

ในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
เชิงลบ :    - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้้า 

งบประมาณ : 28,600,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

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 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าขาน 
บ้ า น ป่ า สั ก  ม . 9  ต . บ้ า น ก ล า ง  
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 
100 เมตร 

    

3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าขาน 
บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 3)  
ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
ความยาว 175 เมตร 
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(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ : 23,200,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : โครงการชลประทานเชียงใหม่ และส้านักงานชลประทานที่ 1 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแบบที่ 1 

ฝั่งซ้าย ความยาว 0.365 กม. 
    

2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแบบที่ 2 
ฝั่งซ้าย ความยาว 0.158 กม. 

    

3 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแบบที่ 2 
ฝั่งขวา ความยาว 0.391 กม. 

    

(5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า  
งบประมาณ : 3,608,300 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ศักยภาพ 
    

2 จัดท้าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า     
3 ปลู กต้ น ไม้  และท้ าความสะอาด  

เพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า 
    

4 อบรมเชิ งปฏิบัติการเยาวชนรักษ์ 
คลองแม่ข่า 

    

5 จั ดท้ า สื่ อ รณรงค์ ป ร ะชาสั ม พั น ธ์
โครงการ 

    

6 บริหารโครงการ ประสานงานและ
ติดตามประเมินผล 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด้าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 55,408,300 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด้าเนินการ   มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ้ารุงรักษา 

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 1. เขื่อนต้นแหนน้อย-สบวาง  มอบองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวังพร้าว 2. เขื่อนต้นแหนน้อยระยะ 3 
มอบองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวังพร้าว และ 3. เขื่อนบ้านป่าสัก มอบเทศบาลต้าบลบ้านกลาง บริหารจัดการและ
บ้ารุงรักษา ดูแลต่อไป 

11.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า หรือ ท้าภารกิจถ่ายโอนให้ อปท. 
ในพ้ืนที่ดูแลร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่  

11.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ด้าเนินการบูรณาการหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติของโครงการ เพ่ือติดตาม
ผลการปฏิบัติและความคืบหน้าของการด้าเนินการตามโครงการ 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด - 
 



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 1 ป้องกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ า 28,600,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง ม.7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 245 เมตร 13,475,000       

2. งบลงทุน 13,475,000
            - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง ม.7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 245 เมตร 13,475,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 100 เมตร 5,500,000         

2. งบลงทุน 5,500,000         
            - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 100 เมตร 5,500,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 3) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 175 เมตร 9,625,000         

2. งบลงทุน 9,625,000         
            - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 3) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 175 เมตร 9,625,000         

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตล่ิงคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ 23,200,000      

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงระบบส่งน้ าคลองแม่ข่าน้อย ระยะท่ี 2 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ 0.914 กิโลเมตร

23,200,000      พิกัด 47 QMA  974 - 657 ระวาง 4746 II 
พนังป้องกันตล่ิงความยาว 0.914 กิโลเมตร (รวม 2 ฝ่ัง)

2. งบลงทุน 23,200,000      
            -  แบบท่ี 1 ฝ่ังซ้าย กม. 8+626 - กม. 8+760, กม. 8+918 - กม. 9+149 
               แบบท่ี 2 ฝ่ังซ้าย กม. 8+760 - กม. 8+918
               แบบท่ี 2 ฝ่ังขวา กม. 8+626 - กม. 9+017

23,200,000       1.ปรับปรุงอาคารป้องกันตล่ิงแบบท่ี 1 ฝ่ังซ้าย ความยาว 0.365 กม.
2.ปรับปรุงอาคารป้องกันตล่ิงแบบท่ี 2 ฝ่ังซ้าย ความยาว 0.158 กม.
3.ปรับปรุงอาคารป้องกันตล่ิงแบบท่ี 2 ฝ่ังขวา ความยาว 0.391 กม.

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า 3,608,300         
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพ 326,400            จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคลองแม่ข่า จ านวน 8 

ชุมชนๆ ละ 1 ครั ง
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 57,600               จ านวน 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน 8 ครั ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  -  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 268,800             

64,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คนๆ ละ 2 มื อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 8 ครั ง 
160,000              - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คนๆ ละ 1 มื อ ๆ ละ 250 บาท จ านวน 8 ครั ง 

44,800                - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 80 ชุดๆ ละ 70 บาท จ านวน 8 ครั ง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า 326,400            อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า จ านวน 8 ชุมชนๆ ละ 1 ครั ง 

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 57,600               จ านวน 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน 8 ครั ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  -  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 268,800             

64,000               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 80 คนๆ ละ 2 มื อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 8 ครั ง 
160,000             ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คนๆ ละ 1 มื อ ๆ ละ 250 บาท จ านวน 8 ครั ง 

44,800               ค่าเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 80 ชุดๆ ละ 70 บาท จ านวน 8 ครั ง 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และท าความสะอาด เพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า 1,682,500         ปลูกต้นไม้ และท าความสะอาด เพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่า  จ านวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ครั ง

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
  -  ค่าจ้างเหมาบริการ 630,000             ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ครั ง

1.1.2 ค่าวัสดุ
   - วัสดุการเกษตร 840,000             ค่าจัดซื อต้นไม้ จ านวน 42 ชุมชนๆ ละ 200 ต้นๆ ละ 100 บาท

210,000             อุปกรณ์ในการท าความสะอาด และปลูกต้นไม้ จ านวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
   1 ชุด ประกอบด้วย ไม้กวาดทางมะพร้าว/ จอบ/ เสียม/ มีด/ ถุงมือ/ ถุงด าเก็บขยะ

2,500                 ถุงมือในการท าความสะอาด และปลูกต้นไม้ จ านวน 1,000 คู่ๆ ละ 2.5 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมจัดท าส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ 810,000            

๑. งบด าเนินงาน 810,000            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าวัสดุ
  -  ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000             ค่าจัดท าหมวกประชาสัมพันธ์ จ านวน 1,000 ใบๆ ละ 200 บาท

450,000             ค่าจัดท าหนังสือคู่มือ จ านวน 3,000 เล่มๆ ละ 150 บาท
80,000               ค่าจัดสปอตโฆษณา จ านวน 1 ชุดๆ ละ 80,000 บาท
80,000               ค่าจัดท าชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี จ านวน 1 ชุดๆ ละ 80,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี ๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า 408,000            จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน ๒ รุ่นๆ ละ 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 72,000               จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วันๆ ละ 5 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  -  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 336,000             

32,000               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 2 มื อ ๆ ละ 50 บาท 
160,000             ค่าอาหาร จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 2 มื อ ๆ ละ 250 บาท 

16,000               ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 8๐ ชุดๆ ละ 10๐ บาท
128,000             ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 40 ห้องๆ ละ 1,600 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี ๖ บริหารโครงการ ประสานงานและติดตามประเมินผล 55,000              

๑. งบด าเนินงาน 55,000               

๑.๑.1 ค่าใช้สอย
  -  ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000               เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินงาน เป็นเงิน 25,000 บาท
๑.๑.2 ค่าวัสดุ
  - ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000               เป็นเงิน 10,000 บาท
  - ค่าวัสดุส านักงาน 10,000               เป็นเงิน 10,000 บาท
  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000               เป็นเงิน 10,000 บาท



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
 

การเสริมสรา้งสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพือ่คุณภาพชีวติทีด่ีของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 5 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่ำงมี

คุณภำพ    
2. งบประมำณ 5,870,800 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและชุมชน 
อย่างเป็นสุข  
1,972,200 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based  
Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2,213,600 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับ 
เชียงใหม่ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย  
1,685,000 บาท  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับ 
เชียงใหม่ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 
 

(1.1) , (1.2) , (1.3)  



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  5 

  
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
กิจกรรมหลักท่ี 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  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้        ต าแหน่ง : พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่    
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ ศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม่  
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๓๑๑๒๗๑๖, 053112717  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chiangmai@m-society.go.th  
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคม 
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ประกันสุขภาพ/ผู้สูงอายุ/สถาบันทางสังคม) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

3. แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศไทยในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุม ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เป้าหมาย
ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing  คือ ๑) สุขภาพดี Healthy  ๒) มีความม่ันคง Security ๓) มีส่วนร่วม Participation 

 
 



 ๒ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากสถิติจ านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖3 (กรมการปกครอง ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖3) จ านวนประชากรไทยทั้งหมด จ านวน 66,186,727 คน เป็นจ านวนประชากรผู้สูงอายุ จ านวน 
12,027,082 คน คิดเป็นร้อย ๑8.17 โดยภาคเหนือมีประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น 2 ,433,858 คน จากจ านวนประชากร
ทั้งหมดของภาคเหนือ 12,027,271 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24 จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือเข้าสู่คมผู้สูงอายุ (Aged Society) 
อย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) เร็วกว่าประชากรสูงอายุของประเทศไทย จึงเป็นระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ 
ที่ส าคัญในการปรับตัวรับมือผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างประชากร คือ ก าหนดกรอบเวลาและระดับการ
พัฒนา รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก เมื่อเทียบกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ผลกระทบจากการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ต้องปรับแนวทางการพัฒนา โดยการเปลี่ยนมาพ่ึงพาแรงงานวัยเกษียณมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนแรงงาน แม้ว่าการก้าวสู่สังคมสูงอายุส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศ สังคม ชุมชน และครอบครัว 
ตัวอย่างของปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในด้านลบ เช่น จ านวนหนี้สินของรัฐบาลที่อ าจเพ่ิมสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การลดลงของจ านวนประชากรวัยแรงงาน และเมื่อประชากรจ านวนมากก้าวเข้าสู่วัย
เกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนที่อาจเพ่ิมสูงขึ้นจนไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือลงทุน
สินทรัพย์ต่างๆ ตามปกติได้ และครอบครัวที่ไม่ได้การเตรียมความพร้อม หรือมีฐานะยากจนย่อมได้รับผลกระทบด้านต่างๆ  
ที่ค่อนข้างรุนแรงแตกต่างกันไปจนอาจท าให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จ า เป็นต้องอาศัย         
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนเพ่ือปรับตัวรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมาถึง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสังคมสูงอายุระดับสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ 
ที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เป้าหมาย
ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing  คือ ๑) สุขภาพดี Healthy ๒) มีความม่ันคง Security ๓) มีส่วนร่วม Participation โดยมี
การก าหนด ๒ มาตรการเพื่อขับเคลื่อน ได้แก่ มาตรการที ่๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย มาตรการที ่๒ : 
ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว  
จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖3) มีประชากรผู้สูงอายุ 349,970 คน คิดเป็นร้อยละ 
๒1.56 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุพบว่ามีผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนล าบาก  
อยู่คนเดียว ตามล าพัง ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว หรือเลี้ยงดูหลานตามล าพังเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ องค์กรและเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

ความเร่งด่วน :      
จากประเด็นดังกล่าว ผู้สูงอายุและผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ หากครอบครัว ชุมชน และสังคม  
มีความตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนอย่าง
มีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี้จะลดลง และท าให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมมากข้ึน   

 
 
 
 
 
 



 ๓ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้มีความรู้และสามารถดูแลผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันในชุมชน   

2.1.๒ เพ่ือสร้างต าบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
2.1.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้มีทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพ

และสร้างโอกาสในการมีงานท า 
2.1.4 เพ่ือพัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) สนับสนุนการ

เข้าถึงระบบบริการของภาครัฐ   
2.1.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุให้เข้าใจ มีทักษะในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community) ของผู้สูงวัย และการอยู่ดูแล และอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุข  
2.1.6 เพ่ือประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) 

ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕65   สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖6  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2,๕๑๐ คน (ผู้ร่วมกิจกรรม 2,50๐ คน ผู้สูงอายุทั่วไปที่รับประโยชน์ 
และสร้างความตระหนัก ๑,500 คน) 

๓.๑.๒ ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มี เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๑,225 ครอบครัว  
(ผู้ร่วมกิจกรรม 80 ครอบครัว ผู้รับประโยชน์และสร้างความตระหนัก 280 คน) 

๓.๑.๓ เครือข่ายในการให้บริการ Home-based Tele-Consult  อพม. อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. และเจ้าหน้าที่ 
อปท./อบต.จ านวน 200 คน 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
๓.๒.๑ องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐๐ องค์กร/เครือข่าย 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
4.1.1 ผู้สูงอายุทั่วไปที่รับประโยชน์ และสร้างความตระหนัก จ านวน 2,500 คน 
4.1.2 ครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จ านวน 580 ครอบครัว   
4.1.3 เกิดกลุ่มอาชีพดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 4 กลุ่ม 
4.1.4 สมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบาง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้รับการจ้างงาน จ านวน 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. จ านวน 200 คน 

(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 จ านวนสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอาสาสมัครได้รับการพัฒนาและ

ผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้ 
4.2.๒ จ านวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมโครงการ 
4.2.๓ จ านวนต ำบลต้นแบบในกำรคุ้มครองทำงสังคมผู้สูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่  
4.2.๔ จ ำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้ 
4.2.5 จ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ 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 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และบริการ 

ด้านสุขภาพ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : ครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถการดูแลผู้สูงอายุได้ดี และปัญหาเก่ียวกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ลดลง 
เชิงลบ :    - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข  

งบประมาณ : 1,972,200 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ประจ าปี 2566   


 

 
2 อบรมส่งเสริมการจ้างงานกลุ่ม

เปราะบางและดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน  
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(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

งบประมาณ : 2,213,600 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 พัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายทุางไกล (Home-based 
Tele-Consult)   

 
  

2 จัดอบรม อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการให้บริการ Home-
based Tele-Consult   

   

3 ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ ระบบ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-
based Tele-Consult)    

   

(5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย    
งบประมาณ : 1,685,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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 ประจ าปี 

2566   
 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 5,870,800 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
จัดคู่มือแนวทางการด าเนินงาน และสร้างร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เพ่ือให้มีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเอง 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
ความตระหนักเรื่องสังคมผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และสังคมยังขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

 
 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

5,870,800

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง 
ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข

1,972,200

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.1 : มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2566 378,600 จัดมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2566 ระยะเวลา ๑ วัน
๑. งบด าเนินงาน 378,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 150,000  ค่าพาหนะส าหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน 300 บาท/คน จ านวน 500 คน)
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 228,600

50,000 ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรม (ตกแต่งเวที/สถานท่ี เคร่ืองเสียง และบูธนิทรรศการ) 
75,000 ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆละ 1๕0 บาท จ านวน ๕00 คน) 
35,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๕00 คน) 
50,000 ค่าเช่าห้องประชุม ๑ วัน 
15,000 ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา (๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) 

3,600 ค่าจ้างเหมาพิธีกร (๓ ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 2 คน) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 : อบรมส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางและดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน

1,593,600 จัดอบรม หลักสูตร 70 ช่ัวโมง (ทฤษฎี 17 ช่ัวโมง ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน18 ช่ัวโมง ฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี 35 ช่ัวโมง) จ านวน ๒
 รุ่นๆละ 40 คน

๑. งบด าเนินงาน 1,593,600

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 211,200

20,400 วิทยากรบรรยาย (34 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน 1 คน )
190,800 วิทยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (1๐๖ ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน ๓ คน )

ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000 ค่าจ้างเหมารถรับจ้างเพ่ือฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี (๑๐ คัน ๆ ละ 1,000 บาท 12 วัน)
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,262,400

288,000 ค่าอาหารกลางวัน (24 ม้ือๆ ละ 150 บาท จ านวน ๘0 คน) 
288,000 ค่าอาหารเย็น (24 ม้ือๆ ละ 150 บาท จ านวน ๘0 คน)
134,400 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (48 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๘0 คน)

24,000 ค่าเช่าห้องประชุม (2,000 บาท/วัน ๑๒ วัน) 
480,000 ค่าเช่าท่ีพัก (อัตราวันละ 500 บาท ๑๒ วัน ๘๐ คน)

16,000 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน 200 บาท/คน จ านวน ๘๐ คน)
24,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (300 บาท/คน 80 คน) 

8,000 ค่าจัดเอกสารประกอบการประชุม (8๐ เล่ม ๆ ละ  ๑๐๐ บาท)
กิจกรรมหลักท่ี 2 : การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล 
(Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

2,213,600

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 พัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล 
(Home-based Tele-Consult)

1,500,000

๑. งบด าเนินงาน 1,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000 ค่าจ้างเหมาพัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) 

200,000 ค่า cloud computing 
100,000 ค่าจ้างเหมาออกแบบ User interface 
500,000 ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ web application 
500,000 ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ Tele-Consult 
200,000 ค่าจ้างเหมาพัฒนา Dashboard data analytic 

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการ 
Home-based Tele-Consult

393,600 จัดอบรม Online อพม. อสม. เจ้าหน้าท่ี รพสต. เจ้าหน้าท่ี อปท./อบต.ใน และผู้สนใจ พ้ืนท่ีการให้บริการ Home-based 
Tele-Consult เช่น รพสต. อสม. 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย รุ่นละ 80 คน

๑. งบด าเนินงาน 393,600

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 36,000

14,400 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (12 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 1 คน )
21,600 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (12 ช่ัวโมงๆ 600 บาท จ านวน 3 คน) 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 28,000

30,00 ค่าจ้างเหมาออกแบบคู่มือหลักสูตร 
20,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือ เล่มละ 125 บาท 160 เล่ม

8,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ในการฝึกอบรม หลักสูตร 70 ช่ัวโมง 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 329,600

192,000 ค่าอาหารกลางวัน (8 ม้ือๆ ละ 150 บาท จ านวน 160 คน)  
89,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (16 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน 160 คน)
48,000  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม (300 บาท/คน 160 คน)

กิจกรรมย่อยที 2.3 ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ทางไกล (Home-based Tele-Consult)

320,000

๑. งบด าเนินงาน 320,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 320,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult) 

20,000 จ้างเหมาออกแบบ Info Graphic ช้ินละ 2,000 บาท * 10 ช้ิน
20,000 จ้างเหมาจัดท า Content เร่ืองละ 2,000 บาท * 10 เร่ือง 

160,000 จ้างเหมาจัดท า Clip ให้ความรู้เร่ือง (Home-based Tele-Consult) เร่ืองละ 80,000 บาท * 2 เร่ือง 
60,000 จ้างเหมาออกแบบ และจัดท าแผ่นพับ ค่าออกแบบ 20,000 บาท ค่าแผ่นพับ 3,000 แผ่น * 20 บาท 
20,000 ค่าจ้างเหมาจัดท า Spot เสียงตามสาย เร่ืองละ 5,000 บาท * 4 เร่ือง 
40,000 ค่าจ้างเหมาดูแล Social Media ให้ข้อมูล (Home-based Tele-Consult) 

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 3 : พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย 1,685,000
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใจเกินร้อย 657,600 อบรมพัฒนาผู้สูงอายุใจเกินร้อย จ านวน 12 หลักสูตรๆ ละ 60 คน
๑. งบด าเนินงาน 657,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 172,800 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (6 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท จ านวน 2 คน 12 หลักสูตร)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000

120,000 ค่าจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพันธ์ (แบบแผ่นพับ และออนไลน์) เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท * 12 หลักสูตร
120,000 ค่าจ้างเหมาสรุป และท ารายงานการประชุม เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท * 12 หลักสูตร

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 244,800
108,000 ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆละ 1๕0 บาท จ านวน 60 คน * 12 คร้ัง)

50,400 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน 60 คน * 12 คร้ัง) 
36,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม 3,000 * 12 คร้ัง
50,400 ค่าเอกสารการประชุม 70 บาท * 60 คน * 12 คร้ัง 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community - PLC) ของผู้สูงวัย

175,000 อบรมผ่านระบบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใจเกินร้อย 4 Module  ระยะเวลา 12 วัน 

๑. งบด าเนินงาน 175,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชุมชนเรียนรู้

75,000 ค่าใบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยใจเกินร้อย 4 Module 150 บาท จ านวน 500 คน
กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 มหกรรมพฤฒพลัง 852,400 จัดมหกรรมมหกรรมส่งเสริมพฤฒพลังเชียงใหม่ ผู้สูงวัยใจเกินร้อย ระยะเวลา 3 วัน
๑. งบด าเนินงาน 852,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400

3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท จ านวน 3 วัน) 
10,800 ค่าตอบแทนพิธีกร (๓ ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 2 คน 3 วัน)    

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 838,000
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 180,000 ค่ายานพาหนะส าหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน 300 บาท/คน 600 คน)
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 658,000

200,000 ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหกรรมพฤฒพลัง  (ตกแต่งเวที/สถานท่ี เคร่ืองเสียง และบูธนิทรรศการ)
60,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว
40,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์ 
22,500 ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆละ 1๕0 บาท จ านวน ๕0 คน * 3 วัน) 
10,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๕0 คน * 3 วัน) 

150,000 ค่าเช่าสถานท่ีจัดกิจกรรม 50,000 บาท * 3 วัน
60,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Workshop 4 กิจกรรม * 3 วัน * 5,000 บาท 

100,000 ค่าสนับสนุนนิทรรศการ 4 เร่ือง * 25,000 บาท 
15,000 ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา (จ านวน ๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) 

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 36 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจน 
2. งบประมำณ 813,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 
813,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒ 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตครัวเรือนยำกจน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 
 

(2.1) 
(25 อ ำเภอ) 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  36 

  
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน    งบประมาณ 813,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายเจริญ  สีวาโย        ต าแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๓-๓๑๑๖๔๗ 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรม 

ในสังคม โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ และได้ขับเคลื่อนการบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหา  
ความยากจนเชิงบูรณาการ สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และ
ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยก าหนดเป้าหมายครอบคลุมครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือนยากจนจากข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform  
เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่า คนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง โดยใช้ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
ข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 

ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่พบว่าจังหวัดที่มี 
คนจนมากที่สุดคือ เชียงใหม่ มี 50,243 คน โดย อ.อมก๋อย มีจ านวนคนจนมากที่สุดคือ 4 ,441 คน ขณะที่จังหวัดที่มี
สัดส่วนคนจนมากท่ีสุดคือแม่ฮ่องสอน 22,783 คน โดย อ.ปางมะผ้า มีคนจน 3,040 คน 

ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน
ยากจนจากข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จ านวนทั้งสิ้น 27 ,087 ครัวเรือน ต้องการความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองได้  

 



 ๒ 

ความเร่งด่วน :      
ครัวเรือนยากจนเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสทางสังคม จึงควรได้รับความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565     สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 25 อ าเภอ ในพ้ืนที ่จังหวัดเชียงใหม่  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน
ยากจนจากข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จ านวน 5,417 ครัวเรือน 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
ร้อยละ 60 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  

(๔.๒) ผลผลิต : 
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน

ยากจนจากข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จ านวน 5,417 ครัวเรือน มีรายได้ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) เพ่ิมข้ึน  

(๔.๓) ผลลัพธ์  
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือน

ยากจนจากข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จ านวน 5,417 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ความเหลื่อมล้ าในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงและมีความเป็นธรรม 
เชิงลบ :    - 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 

งบประมาณ : 813,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 813,000 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ : 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์
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(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
ส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และ

ครัวเรือนยากจนจากข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูล  
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
การแก้ไขปัญหาความยากจนต้องเป็นการท างานเชิงบูรณาการและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน

อย่างจริงจัง แต่สถานการณ์ที่พบ คือ แต่ละหน่วยงานไม่มีการท างานอย่างบูรณาการอย่างจริงจัง จึงท าให้กลุ่มเป้าหมาย  
ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 813,000
กิจกรรมหลักท่ี 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 813,000 อบรมให้ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 25 อ าเภอๆ ละ 40 คน
กิจกรรมย่อยท่ี ๑.1 : การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 813,000

๑. งบด าเนินงาน 813,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 190,000

120,000 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x 120 บาท x 40 คน x 25 อ าเภอ) 
70,000 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x 35 บาท x 40 คน x 25 อ าเภอ)

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 81,255 ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร (Family Folder) (15 บาท x 5,417 ครัวเรือน) 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 541,745  วัสดุการเกษตรประกอบการอบรมให้ความรู้

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะกำรดูแลผู้สูงอำยุของ

นักเรียนเพื่อกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มกำรดูแลผู้สูงอำยุโดย
ชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอำยุในพื้นที่น ำร่องจังหวัดเชียงใหม่ 

2. งบประมำณ 1,118,100 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม 
432,800 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพ้ืนที่ 
น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ 
755,300 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะกำรดูแลผู้สูงอำยุของนักเรียนเพื่อกำรต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มกำร
ดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอำยุในพื้นที่น ำร่องจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 

(3.1)  

(3.2)  



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรม 

แพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม งบประมาณ 432,800 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่  
          งบประมาณ 755,300 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล       ต าแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-218599 ต่อ 25,26 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนารูปแบบเพ่ือส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบ 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุ  
โดยชุมชนและธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ความหลากหลายของพ้ืนที่และการพัฒนารูปแบบเพ่ือส่งเสริมการสร้างสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่  
น าร่อง ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่ริม และอ าเภอเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาบริบท
ปัญหาเชิงพ้ืนที่ เงื่อนไขของเมืองและชนบท ตลอดจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานส าคัญ ในการก าหนดเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้เสีย จากปัญหาเชิงพ้ืนที่และปัญหาวาระแห่งชาติว่าด้วยสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่ก าลังขยาย
ผลกระทบวงกว้างต่อการก าหนดบทบาทขององค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนแนวนโยบายแห่งรัฐ อย่างไม่เคยมีมาก่อน  
แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาดังกล่าวไม่ได้ปรากฏหรือบรรจุลงในแผนแม่บททางการศึกษาที่จะเป็นรากฐานของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ให้แก่สังคม โดยเฉพาะการไม่ให้น้ าหนักเน้นไปที่ประเด็นสากลอย่างเรื่อง
ผู้สูงอายุนั้น ส่งผลให้ความรู้และความเข้าใจของเยาวชนที่ศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาในระบบและนอกระบบ ไม่ตระหนักถึงผล
และความส าคัญที่ตนเองได้เข้าไปเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับปัญหาสังคมผู้สูงอายุในอนาคต อีกทั้งไม่มีพ้ืนฐานความรู้ในประเด็น
ดังกล่าวเท่าท่ีควร ทั้งในทางวิชาการและปฏิบัติ 



 ๒ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
สังคมผู้สูงอายุนอกจากจะเป็นข้อท้าทายอย่างใหญ่หลวงของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในสังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสส าคัญ

ในการสร้างและออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดผู้สูงอายุได้  
ซึ่งในภาคเอกชนได้มีการด าเนินการล่วงหน้าไปก่อนแล้วในรูปแบบของบริการสุขภาพ (Health Care) บริการดูแลส่วนตัว 
(Personal Assistance) และอ่ืนๆ ในขณะที่ภาครัฐยังคงเน้นรูปแบบของสังคมสงเคราะห์และการอุดหนุนด้านเบี้ยผู้สูงอายุ 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการวิจัยย่อยที่ 1 ผู้เข้าร่วมที่มีสมรรถนะการดูแลผู้ สูงอายุอยู่ในระดับที่ผ่าน
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จะมีลักษณะของทักษะอาชีพ (Job Skill) ในการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านการอบรมด้วยคู่มือหลักสูตร
สมรรถนะ จึงกลายเป็นกลุ่มเครือข่ายที่สามารถท างานในลักษณะของกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่เป็นหน่วย
ทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกและผู้ให้บริการ ในฐานะผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งเน้นการ
คืนก าไรให้แก่สังคมและพันธกิจที่ต้องการแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย ในที่นี้จึงเป็นโอกาสของธุรกิจเพ่ือสังคมในผู้สูงอายุ  
ที่ตลาดของอุปสงค์ก าลังขยายตัวอย่างมหาศาล ในขณะที่อุปทานของธุรกิจดังกล่าวยังมีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ ภายใต้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านบริการสุขภาพอย่าง  
มีประสิทธิภาพอย่างสังคมไทยนั้น การจัดท ากิจการเพ่ือสังคมจึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคมในข้างต้นสามารถขยายบทบาทและการเติบโตของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการอาศัยเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สามารถสร้างพ้ืนที่
กลางที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ในที่นี้คณะผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบเว็บไซต์ส าหรับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ 
ที่รวบรวมองค์ความรู้และการบริการอย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและดูแล ในโครงการย่อยที่ 3 การพัฒนา
แพลตฟอร์ม (Community Care) การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพ่ือสังคมผู้สูงอายุ ที่ใช้แนวทางการท าธุรกิจเพ่ือ
สังคมในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนการเป็นตลาดแรงงานส าหรับงานบริการให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ ในรูปแบบของการสร้างชุมชนของการดูแล
ผู้สูงอายุขึ้นมา ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 

ชุดโครงการนี้จึงเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารธุรกิจ และ
ศาสตร์ด้านการพยาบาล เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเกิดสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนและชุมชนของ
ต้นได้ก่อนเป็นเบื้องต้น และจึงขยายผลในทางธุรกิจเพ่ือสังคมให้เกิดรายได้ในชุมชนและการสร้างงานให้แก่ผู้ที่สนใจด้านงาน
บริการ ในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมไปพร้อมกับการแสวงหาเครือข่ายภาคีภาคประชาสังคม ให้เกิดเป็น
ชุมชนที่มีพันธกิจในทิศทางร่วมกัน หลังจากนั้นจึงท าการขยายผลของการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ให้อยู่ในพ้ืนที่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก ให้เกิดชุมชนในโลกออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ก ารให้บริการ
และการจ้างงานภายใต้มาตรฐานการดูแลที่ได้รับการรับรองผ่านการจัดอบรมหลักสูตรสมรรถนะ 

การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นสถานการณ์ที่เกิดข้ึนทั่วโลกโดยอาศัยสหประชาชาติ (United Nations) 
ได้ใช้เกณฑ์อายุ 60 ปีขึ้นไป ในการน าเสนอข้อมูลผู้สูงอายุ (Older/Elderly person) แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้
เกณฑ์อายุ 65 ปีขึ้นไป ในส่วนของประเทศไทยได้นิยามผู้สูงอายุไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546  มาตรา 3  
ความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย จากการศึกษาข้อมูลรายงานสถานการณ์ผู้ สูงอายุในโลก 
(World population Aging 2020) ขององค์กรสหประชาชาติปรากฏการณ์ พบว่า ประชากรโลกก าลังมีอายุสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปี 2020 ประชากรโลกทั้งหมด 7,795 ล้านคน โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,050 ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด และจากการจัดอันดับประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์ 65 ปีขึ้นไป ของ 
Population Reference Bureau (PRB) โดย 50 ประเทศ ประเทศท่ีมีจ านวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป สูงสุดได้แก่ ประเทศจีน 
อินเดีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 17 ของโลก ซึ่งภาวการณ์เพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ 
เกิดจากสาเหตุปัจจัยของอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุของคนเฉลี่ยยืนยาวขึ้น นอกจากนั้นหากพิจารณาในระดับอาเซียน  
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ในปี 2020 ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว กล่าวคือมีจ านวนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ขึ้นไปโดย
ไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ โดยสัดส่วนประชากรของไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 
12 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด นอกจากพิจารณาในแง่ของสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่ามีภาวะ
สมองเสื่อม และเข้าสู่ภาวะพิการที่สูงข้ึน 

จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย (Situation of the Thai Elderly 2020) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย (สม.ผส.) ได้กล่าวถึง ขนาดและโครงสร้างประชากรไทยในปี 2563 มีประชากรไทยจ านวนรวม 66.5 
ล้านคน โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด และไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 และคาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า อัตราการเพ่ิมของประชากรไทยจะมีอัตราลดลง
จนถึงขั้นติดลบ นั่นหมายความว่า ในปี 2583 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัว 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 จังหวัดที่มีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม่ที่มิได้มีแค่ประชากรผู้สูงอายุของไทย จากการคาดการณ์ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศปลายทางที่ชาวต่างชาติใช้หลัง
เกษียณ ท าให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองแห่งการพัฒนาระยะยาว จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยปัจจัยอัตราค่าครองชีพที่ถูกกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ ด้วย รวมถึง อัตราค่า
รักษาพยาบาล 

รายงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นจ านวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อยู่ที่ 333,692 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.75 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 2563: 64-65) แสดงให้เห็นว่า ภายในจังหวัด
เชียงใหม่เมื่อเทียบสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุแล้วมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ในไม่ช้า นอกจากนี้จากการ
ลงพ้ืนที่ส ารวจอย่างไม่เป็นทางการของคณะผู้จัดท าโครงการ เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว ประสบปัญหาที่บุตรวัยท างานต้องออกจากบ้านไปท างานต่างอ าเภอ หรือ
ต่างจังหวัด ส่งผลให้การอาศัยอยู่ในครัวเรือนมักจะอยู่กับสมาชิกในครอบครัวรุ่นที่สาม หรือรุ่นหลานที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน
เขตภูมิล าเนา หลังจากนั้นคณะผู้จัดท าโครงการท าการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการสุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 1-6 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 452 คน พบว่ามีสภาวะอยู่กับผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 65 
แต่พบว่าสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเรียนไม่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เข้าใจด้านร่างกาย จิตใจและการใช้
อุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนฉบับปัจจุบันไม่ได้บรรจุหรือน าประเด็นสถานการณ์ผู้ สูงอายุและสมรรถนะ
การดูแลผู้สูงอายุให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมี
อาศัยอยู่ในชุมชน จึงเป็นที่มาของการจัดท าโครงการวิจัยย่อยที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของ
นักเรียนในพืน้ที่น าร่องทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาความต้องการที่จ าเป็นที่จะสามารถน ามาใช้พัฒนาหลักสูตร
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ตัวอย่างนักเรียนน าร่องในพ้ืนที่วิจัย 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนถึงปัญหาในระดับย่อย ได้แก่ ระดับครอบครัวซึ่งไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา
ภายใต้ข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะที่นักเรียนหรือเยาวชนที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุก็ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม บริบทที่ส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุมชนและ
พ้ืนที่กึ่งชุมชนกึ่งเมือง (Rural and Semi-urban Area) ยังคงมีความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่มีลักษณะของเครือข่ายและ 
การรวมกลุ่มระหว่างครัวเรือนที่มีบทบาทอยู่ในกิจกรรมของชุมชนโดยรวม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกเหมืองฝาย  
กลุ่มสหกรณ์ฌาปนกิจ สหกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและ 
มีเครือข่ายที่มั่นคงอย่างมากในชุมชนภาคเหนือ 
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จากบริบทเชิงสังคมดังกล่าว เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  
ในรูปแบบของการบริการสังคม (Community care) ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงในระดับครอบครัวและระดับชุมชน 
ภายใต้เครือข่ายที่เคยด ารงอยู่ในชุมชนแต่เดิมอยู่แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการที่เหมาะสม ได้แก่ เยาวชนในชุมชนที่มีความใกล้ชิด 
ในการอยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ ผ่านการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ให้เกิดเป็นสังคมเอ้ื ออาทร มีการต่อยอด
นวัตกรรม สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและคืนก าไรสู่สังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่ก าลังทวีความเข้มข้นขึ้น
ในอนาคต  

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบเพ่ือส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ
การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุ  
ในพ้ืนที่น าร่อง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่ริม และอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1.2 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนารูปแบบเพ่ือส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของนักเรียน ในการต่อยอด
ความรู้ความเข้าใจสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ 

2.1.3 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาในการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือการต่อยอด 
สู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

2.1.4 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน 
เพ่ือการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565     สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 25 อ าเภอ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม่  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, ผู้สูงอายุ, สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา, โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่น าร่อง ได้แก่ 

พ้ืนที่อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่ริม และอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และ 

ภาคธุรกิจเพื่อสังคม 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด  
4.1.1 ได้ฐานข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือการ

ต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ 
4.1.2 ได้นวัตกรรมจากการพัฒนารูปแบบ จ านวน 3 นวัตกรรม ได้แก่  

- คู่มือหลักสูตรการสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน 
- คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุ 
- แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ืองสร้างชุมชนและธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 1 เว็ปไซด์ 

4.1.3 ได้รวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนเป็นหนังสือ จ านวน 1 เล่ม   
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(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 ได้ฐานข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือ  

การต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2.2 ได้นวัตกรรมจากการพัฒนารูปแบบ จ านวน 3 นวัตกรรม ได้แก่  

- คู่มือหลักสูตรการสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน 
- คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือผู้สูงอายุ 
- แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ืองสร้างชุมชนและธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 1 เว็ปไซด์ 

4.2.3 ได้รวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนเป็นหนังสือ จ านวน 1 เล่ม   
(๔.๓) ผลลัพธ์ : 

4.3.1 นักเรียนเกิดสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและในชุมชน 
4.3.2 เกิดการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
4.3.3 เกิดชุมชนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
4.3.4 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีข้ึน 
4.3.5 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่สามารถขับเคลื่อนด้านการศึกษา 

ธุรกิจ และสื่อออนไลน์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ  
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :  
ด้านวิชาการ 

1) ต ารา/หนังสือ และบทความวิชาการ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้  
2) พัฒนาฐานข้อมูลข้อมูลเชิงพ้ืนที่สภาพปัญหาและความต้องการด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่  
3) ข้อมูลเพ่ือต่อยอดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เกี่ยวกับสมรรถนะการดูแล

ผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้  
4) รูปแบบการพัฒนา (Development Model) สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) นวัตกรรม

หลักสูตรสมรรถนะ (2) รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการ (3) แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถเผยแพร่ 
สู่สาธารณะได้ 

5) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและบริการวิชาการก่อให้เกิดต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุส าหรับเยาวชนช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถของเยาวชนในการพัฒนาและการสร้างคุณค่าในตนเอง 

ด้านสังคม 
1) เกิดความร่วมมือของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
2) เกิดพ้ืนที่สาธารณะของเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้ดูแล สหวิทยาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล 

ความรู้ และแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน  
3) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการมีชีวิตที่ผาสุกภายใต้

บริบทสังคมผู้สูงอายุ 
4) เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของช่วงวัย (Generations Gap) ของผู้สูงอายุและเยาวชน  

ที่ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างรุ่นและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีภารดรภาพ 
ด้านนโยบาย  

1) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายชุมชนให้แก่ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายใต้
 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2) ขยายผลนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ไปสู่ข้อเสนอด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
สมรรถนะในสถานศึกษาของรัฐ   

ด้านเศรษฐกิจ  
1) เกิดธุรกิจบนฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายผู้

ให้บริการ 
2) เกิดการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ที่มีกระบวนการแสวงหารายได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถคืนก าไรให้กับ

สังคมและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในสังคม 
3) เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ที่เข้าร่วมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุบนระบบแพลตฟอร์ม 
4) แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการบริการของผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถ

ได้รับบริการและค าปรึกษาด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้ 
เชิงลบ :    - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรม 

งบประมาณ : 432,800 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

นักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม 
 



 

 
(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ : 755,300 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ผู้สูงอายุของนักเรียนในพ้ืนที่น าร่อง
จังหวัดเชียงใหม่ 

 


 

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,188,100 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ  

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
ด าเนินการเสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหา ในรูปแบบแผนการด าเนินงานที่ สมบูรณ์และได้รับการยอมรับ 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด   
- ไม่มี - 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
เพ่ือการต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพ่ือ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีน าร่องจังหวัดเชียงใหม่

1,188,100

กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรม 432,800

๑. งบด าเนินงาน 432,800
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและการฝึกอบรม) 321,600

129,600 ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีน าร่อง อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.สันป่าตอง
รวม 3 อ าเภอละ 2 วันๆละ 3 ช่ัวโมง  (6 คน 18 ช่ัวโมงๆ 1,200 บาท)

192,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ  (8 คน x 1,200 บาท x 20 ช่ัวโมง)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 16,200

3,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 20 ชุด x 30 บาท x 5 คร้ัง)
9,000 ค่าอาหารกลางวัน (5 ม้ือๆละ 150 บาท x 12 คน)
4,200 ค่าหาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (10 ม้ือๆ 35 บาท จ านวน 12 คน)

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 75,000
15,000 ค่าจ้างเหมายานพาหนะลงพ้ืนท่ีจ านวน 1 คันๆละ 2,500 บาท x 6 วัน
60,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าหนังสือ บทความและรายงานถอดบทเรียน

   - ค่าจ้างเหมาออกแบบ ตรวจและจัดรูปเล่ม หนังสือและรายงานถอดบทเรียน 8,000 บาท 
   - ค่าจัดท ารายงานถอดบทเรียน (100 เล่ม x 120 บาท = 12,000 บาท)
   - ค่าจัดพิมพ์หนังสือ (500 เล่ม x เล่มละ 80 บาท = 40,000 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 20,000
  (๑) วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000  
  (2) วัสดุส านักงาน 8,000

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพ้ืนท่ี
น าร่องจังหวัดเชียงใหม่

755,300

๑. งบด าเนินงาน 755,300
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและการฝึกอบรม) 321,600

129,600 ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีน าร่อง อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.สันป่าตอง
อ าเภอละ 2 คน จ านวน 2 วันๆละ 3 ช่ัวโมง  (6 คน 18 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท)

192,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (8 คน x 1,200 บาท x 20 ช่ัวโมง)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 239,700

15,300 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มเอกสารการประชุม)
    - การประชุมหัวหน้าโครงการและทีมงาน (15 ชุด x 35 บาท x 12 คร้ัง = 6,300 บาท)
    - การประชุมน าเสนอความก้าวหน้าและข้อมูล (30 ชุด x 60 บาท x 5 คร้ัง = 9,000 บาท)

153,000 ค่าอาหารกลางวัน  (6 ม้ือๆ 150 บาท จ านวน 170 คน)
71,400 ค่าหาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (12 ม้ือๆ 35 บาท จ านวน 170 คน)

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 173,000
30,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือ 

    - ค่าจ้างเหมาออกแบบ ตรวจและจัดรูปเล่ม คู่มือ 5,000 บาท 
    - ค่าจัดพิมพ์หนังสือ 250 เล่ม x เล่มละ 100 บาท = 25,000 บาท

143,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าบทเรียนเผยแพร่ออนไลน์
    - ค่าออกแบบ online platform 20,000 บาท
    - ค่าจ้างเหมาดูแลระบบและการเผยแพร่แบบเรียน 110,000 บาท
    - ค่าเขียน content online และประชาสัมพันธ์ 13,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 21,000
  (๑) วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000  
  (2) วัสดุส านักงาน 9,000



ล ำดับควำมส ำคัญ 40 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 4,338,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2566 
4,338,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 
 

(4.1)  
(25 อ ำเภอ) 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  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  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล  ต าแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-218599 ต่อ 25,26 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  

การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบของประเทศและ มักสร้าง
ต้นทุนในการปรับตัว¬ของครูและสถานศึกษาค่อนข้างสูง แต่อาจไม่ได้น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา
รวมทั้งอาจมีผลกระทบเชิงลบที่ไม่ได้ตั้งใจต่อสถานศึกษาและครูทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีองค์กรต่าง ๆ ได้พยายามยกระดับ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ 
ในห้องเรียนโดยตรง แต่นวัตกรรมเหล่านั้นไม่ได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาโดยทั่วไป ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยเงื่อนไข
ด้านนโยบาย กฎระเบียบภาครัฐ และการสนับสนุนการพัฒนา ขีดความสามารถของครูในสถานศึกษาทั่วไป 

การปฏิรูประดับพ้ืนที่จึงเป็นค าตอบที่จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเพราะเป็นการส่งเสริม จุดแข็งและ
ลดข้อจ ากัดของการปฏิรูปทั้งระดับประเทศและระดับสถานศึกษา โดยกรรมการปฏิรูประดับเขตพ้ืนที่ ที่สามารถขยายผล
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในวงกว้าง ผ่านการลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค  ในขณะเดียวกันแนวทางนี้  
มีความเสี่ยงต่ ากว่าการปฏิรูประดับประเทศ เพราะจ ากัดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในพ้ืนที่กรณีการปฏิรูปไม่ประสบ
ผลส าเร็จ และ “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ 
ได้อย่างคล่องตัวเพ่ือลดอุปสรรค เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษา” ยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนประสบ
ผลส าเร็จแล้วน าไปขยายผลทั้งประเทศ นอกจากนี้การปฏิรูปในระดับพ้ืนที่ยังเปิดโอกาสให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน องค์กรประชาสังคม และภาคธุรกิจในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาคนและบริบทพื้นที ่



 ๒ 

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบายเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทาง  
การศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการศึกษา จึงจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่คล่องตัว ให้ครู  
ใช้เวลาในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูง มีการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนได้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และ 
ได้ด าเนินการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา มีสถานศึกษาน า ร่องพ้ืนที่นวัตกรรม 
จ านวน 104 แห่ง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคติ ทักษะ สมรรถนะ
และความรู้ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning และ 
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้มากขึ้น 

 ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับนโยบายเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สร้างคนรุ่นใหม่ของเชียงใหม่ ให้รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่  อันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรือง
สืบไป 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศก าหนดเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมการศึกษาตาม “พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562” ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความพยายาม 
ในการปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพ้ืนที่เชียงใหม่เป็นตัวตั้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557 ในรูปแบบของ “ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา”  โดยการรวมตัวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างมีความ
ตระหนักในปัญหาและพยายามหาทางออกร่วมกันในโจทย์วิกฤตของการศึกษาทั้งระบบใหญ่และระดับพ้ืนที่ จุดเริ่มต้นส าคัญ
เป็นการเปิดพ้ืนที่แห่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกสังกัดในเชียงใหม่ เริ่มจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการศึกษาและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชียงใหม่
ได้รับรู้สถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่ เช่น ความขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ ความเหลื่อมล้ า
ของโอกาสและคุณภาพการศึกษา สถานการณ์ครูและสถานศึกษา สถานการณ์เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ สถานการณ์  
การว่างงานและผลิตภาพแรงงานในพ้ืนที่ รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์เชียงใหม่ เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์ในระดับประเทศที่ปรากฏผ่านสื่อและเวทีสัมมนาทางวิชาการระดับต่างๆ 
ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เด็กเยาวชนและการศึกษาเชียงใหม่ ท าให้ได้ข้อมูลแนวโน้มการศึกษาที่ชัดเจน และ  
ได้จุดประกายแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมา จึงเกิดการรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2557 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานความร่วมมือจากภาคส่วน 3 กลุ่ม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
กลุ่มผู้ผลิต/พัฒนาผู้เรียน กลุ่มผู้ ใช้ประโยชน์จากผลผลิตผู้เรียนและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึงนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งในที่ประชุมให้ความร่วมมือและเห็นชอบร่วมกันจัดตั้ง “ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา” โดยมีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นหน่วยงานที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายและ  



 ๓ 

การขับเคลื่อนด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดที่เชื่อมโยงภาคีภายในและนอกสถานศึกษา  
ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2559 - 2562) ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีและทุกภาคส่วนในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้น
ในการปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพื้นที่เชียงใหม่เป็นตัวตั้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่ในกลุ่มชนซึ่งมีความ
แตกต่างหลายในเชิงวิถีชีวิต และภูมิหลังทางวัฒนธรรม และถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะเป็น
กระบวนการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่, 2558) 

ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา
น าร่อง ศึกษานิเทศก์และอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย ใช้ฉันทนา
มติของกลุ่ม สรุปข้อมูลสภาพและปัญหาของการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวั ดเชียงใหม่ ใน 5 ประเด็น ดังนี้  
1) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า (1.1) ทิศทางในการขับเคลื่อนของจังหวัด/สพฐ. ไม่ชัดเจน (1.2) คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ไม่มีแนวทาง/แนวปฏิบัติให้สถานศึกษาน าร่องเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม (1.3) อัตลักษณ์/จุดร่วมของการพัฒนา  
ในภาพรวมของจังหวัดไม่ชัดเจน (1.4) การประสานงานและการเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการไม่ครอบคลุม/ไม่ทั่วถึง (1.5) ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจ พรบ. พ้ืนที่นวัตกรรมฯ/การพัฒนานวัตกรรม (1.6) ขาดพ่ีเลี้ยง/หน่วยงานที่จะร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และ (1.7) นโยบายอ่ืน ๆ มากจนเกินไป ไม่สอดคล้องความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 2) ด้านบุคลากร พบว่า (2.1) 
การบรรจุ/การจ้างบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา (2.2) ความล่าช้าในการบรรจุครูในสถานศึกษา  
ที่ขาดแคลน และ (2.3) ครูมีอัตราการย้ายสูง ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล พบว่า (3.1) ครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนมากจนเกินไป ครูไม่สามารถปรับหลักสูตรแกนกลาง  
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (3.2) บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ปรับ Mindset ยังมีวิธีการสอนแบบเดิม เน้นเนื้อหา
มากกว่ากระบวนการ การวัดและประเมินผลบางประเภทไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่สถานศึกษา (3.3) การวัดและ
ประเมินผลด้านทักษะ/เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่มีเครื่องมือวัดที่ชัดเจน (3.4) ขาดการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนรายบุคคล (3.5) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยเป็นหลัก ท าให้ผู้เรียนขาดการคิดวิเคราะห์ และ (3.6) ขาดการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า (4.1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูยังขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพแนวใหม่ (4.2) การประกันคุณภาพท่ีขาดระบบ (4.3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ (4.4) การนิเทศ/ประเมิน ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ (4.5) สถานศึกษา
ขาดการก าหนดกรอบ/มาตรฐานในการประกันคุณภาพของตนเอง 5) ด้านผู้ปกครองและนักเรียน พบว่า (5.1) ผู้ปกครอง
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการสอน และยึดติดกับ “ความรู้” มากจนเกินไป (5.2) นักเรียนขาดความพร้อมด้านภาษา 
เศรษฐกิจและปัจจัยพ้ืนฐาน (5.3) นักเรียนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง ท าให้เกิดปัญหาการลาออก กลางคัน ส่งผลให้การพัฒนา
ความรู้ไม่ต่อเนื่อง และ (5.4) ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ (สรุปรายงานการติดตามของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2562) 

อย่างไรก็ตามพบว่าข้อค้นพบส าคัญและเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  
ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ จึงได้น าเสนอ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary 
Community Based Learning)” โดยใช้อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตของผู้เรียนเป็นฐานผ่าน
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ได้แก่ หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum : CBC ) การบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Technology 
using for learning) และการวัดและประเมินผลอิงสมรรถนะ (Competency - Based Assessment: CBA) ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะเป็นการมุ่งเน้นจัดการศึกษาในบริบทของเชียงใหม่เพ่ือตอบสนองต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนเชียงใหม่ได้อย่าง
แท้จริง และนับเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาโดยแท้จริง ตลอดจนสอดคล้องกับ สมรรถนะของ “ละอ่อน เจียงใหม่” 
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ที่ก าหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะคือ 1) การคิดขั้นสูง (Critical thinking) และนักเรียนรู้ (Learner person) 2) การ
พ่ึงพาตนเอง  (Self-reliant) และการจัดการตนเอง (Self-management) 3) การสื่อสาร (Communication) 4) การเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และการท างานเป็นทีม (Collaboration) 5) การใช้เทคโนโลยี (Technology skills) และ
6) การเป็นพลเมือง (Active citizen) 

นวัตกรรมการการศึกษาเชิงพ้ืนที่จึงเป็นกลไกเพ่ือตรวจสอบความเป็นอัตลักษณ์ในบริบทท้องถิ่นของนักเรียนซึ่งมี
ความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน (Avery & Hains, 2017) การตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับ
ผลลัพธ์เชิงบวกจากการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เป็นฐานนั้นประกอบไปด้วยผลลัพธ์ทางด้านวิชาการ (Lieberman &  Hoody, 
1998) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความผูกพันในชุมชน (Avery & Hains, 2017) คุณค่าด้านสังคมและอารมณ์ (Goralnik & 
Nelson, 2017) และมีสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้นในด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้ (Miller & Twum, 2017) การศึกษา 
เชิงพ้ืนที่เป็นฐานจึงเป็นนวัตกรรมที่จะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียน (Endreny, 2010) จากการศึกษายัง
พบว่าการรับรู้ถึงบริบทท้องถิ่นของนักเรียน สามารถท าให้การศึกษาของรัฐมีส่วนในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีดีระหว่าง
นักเรียน โรงเรียนและชุมชน (Gallay et al., 2016) ซึ่งข้อมูลที่ส าคัญจะมุ่งความสนใจไปที่การส ารวจค้นหาเงื่อนไขต่างๆ  
ที่ท าหน้าที่ทั้งการสร้างข้อจ ากัดและเสริมสร้างศักยภาพของรูปแบบการศึกษาเชิงพ้ืนที่เป็นฐาน (Avery & Hains, 2017; 
Howley et al., 2011; Miller และ Twum, 2017; Powers, 2004; Yamauchi และ Purcell, 2009) 

ด้วยบริบทเชิงพ้ืนที่ข้างต้นประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (Education 
Sandbox) ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีหลากหลาย และจากข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา สภาพปัญหาของการปฏิรูป
การศึกษาเชิงพ้ืนที่และการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
จึงตระหนักและให้ความสนใจในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning 
Vision) 

2.1.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีห้องปฏิบัติการให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม 
2.1.4 เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565     สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : โรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 104 แห่ง 
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(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

3.1.1 นักเรียนในสถานศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรม จ านวน 104 โรงเรียน รวมนักเรียน 10,400 คน  
3.1.2 ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนา 1,000 คน 
3.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนในโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับความรู้ จ านวน 3,466 ครอบครัว  
3.1.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าการบริการทางการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.42 ต่อปี 

(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ตามแนวทางของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.2 นักเรียนของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีคุณภาพ คุณลักษณะ และทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
4.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น 
4.2.4 เกิดกลไกการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ชุมชน ภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
(๔.๓) ผลลัพธ์ : 

4.3.1 สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4.3.2 เกิดกลไกการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจั ดการที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้    

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
4.4.1 ได้ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning 

Vision) 
4.4.2 สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่ 
4.4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม 
4.4.4 พัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ  

ภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้ 
เชิงลบ :    - 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 

งบประมาณ : 4,338,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม ให้เป็นพ้ืนที่ 
การ เ รี ยนรู้  (Learning Space)  ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  
(Learning Vision) 

 



 

 
2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า

ร่องพ้ืนที่นวัตกรรมฯ จ านวน 104 
แห่ง มีห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม
ในการจัดการ เรี ยนรู้ แบบ Active 
Learning อันจะท าให้เกิดผลลัพธ์ทาง
การศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

 
3 การจัดเวทีรวมพลังสร้างการรับรู้และ

การมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ 
   

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 4,338,000 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ  

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 
 
 



 ๗ 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
 ด าเนินการเผยแพร่สื่อวิทยุ เพ่ือให้เกิดกรรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด   
- ไม่มี - 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 4,338,000
กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

4,338,000

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.1 : การพัฒนาสถานท่ีของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนท่ี
นวัตกรรม ให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Vision)

1,872,000

๑. งบด าเนินงาน 1,872,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,872,000 จ้างเหมาพัฒนาการศึกษาน าร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรม ให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ

เรียนรู้ (Learning Vision)ภายในโรงเรียน (104 โรงเรียน ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน)
กิจกรรมย่อยท่ี ๑.2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าร่องพ้ืนท่ี
นวัตกรรมฯ จ านวน 104 แห่ง มีห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อันจะท าให้เกิดผลลัพธ์ทาง
การศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่

2,080,000 ให้มีห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อันจะท าให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 104 แห่ง

๑. งบด าเนินงาน 2,080,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 2,080,000
  (๑) วัสดุการศึกษา 2,080,000  ค่าวัสดุในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ (Learning Space) ภายในโรงเรียน  (104 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.3 : การจัดเวทีรวมพลังสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
จังหวัดเชียงใหม่

386,000

๑. งบด าเนินงาน 386,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 5,400

1,200 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท)
4,200 ค่าตอบแทนวิทยากร เสวนา (1 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 7 คน)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 10,000 ค่าเช่าท่ีพักวิทยากร / คณะท างาน (10 ห้องๆละ 1000 บาท) เป็นเงิน 10,000 บาท
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 360,000

90,000 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการของโรงเรียน (จ านวน 15 แห่งๆละ 6,000 บาท)
10,000 ค่าจ้างเหมา การถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Live)
20,000 ค่าจ้างเหมาสถานท่ี (ตกแต่งเวที/สถานท่ี เคร่ืองเสียง) 
50,000 ค่าอาหารกลางวัน ทีมงาน วิทยากร ผู้ทรงฯ  (1 ม้ือๆละ 2๕0 บาท จ านวน 200 คน)
80,000 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  (1 ม้ือๆละ 100 บาท จ านวน 800 คน )

100,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือๆ ละ 50 บาท จ านวน 1000 คน )
10,000 ค่าจัดท าเอการประกอบการจัดกิจกรรม (250 ฉบับๆละ 40 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 10,600
  (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง รับ - ส่ง วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

4,600 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง คณะท างาน (เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง)
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย จังหวัด

เชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 2,340,500 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย 
1,371,700 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง 
188,800 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
780,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย จังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 
 

(5.1) , (5.2) , (5.3)  
(25 อ ำเภอ) 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่  
กิจกรรมหลักท่ี 1 : การพัฒนาการคัดกรองและทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย 
          งบประมาณ 1,371,700 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง   งบประมาณ 188,800 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย   
          งบประมาณ 780,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายจตุชัย มณีรัตน์    ต าแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-211048 ต่อ 113  
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :           
การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญระดับโลกและมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงขึ้น จากรายงานอุบัติการณ์ 

การฆ่าตัวตายของประชากรโลกในปัจจุบันขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในระยะ 45 ปีผ่านมามีการฆ่าตัวตาย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 จึงมีการคาดการณ์ว่าปี 2563 ทั่วโลกจะมีผู้ฆ่าตัวตายเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 1.53 ล้านคน และมีผู้พยายาม 
ฆ่าตัวตายอีกประมาณ 10 - 20 เท่าของผู้ฆ่าตัวตาย นั่นคือจะมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 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 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 6.47 ,6.40,6.32,6.64 และ 7.37 ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ (กรมสุขภาพจิต ,2563) จากการด าเนินงานที่ผ่านมา เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด 
ในประเทศไทยติดต่อกันมาตลอดและยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  
ในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 6.3  ต่อแสนประชากร จากรายงานข้อมูลปัญหาการฆ่าตัวตายส าเร็จในเขตสุขภาพที่ 1 พบว่าในปี  
2559 - 2563 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 12.67 ,11.35,10.93 ,10.81  และ 11.8 ต่อแสนประชากร  
ซึ่งสูงมากถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญของเขตสุขภาพที่ 1  ที่จะต้องด าเนินงานอย่างจริงจัง และจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการ  
ฆ่าตัวตายส าเร็จสูงติด 1 ใน 10 ของประเทศ ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จจากฐานระบบข้อมูลการ
เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย รง 506 S version 10 กรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ 2563 พบว่า ด้านความสัมพันธ์ ปัญหาที่พบมาก
ที่สุดคือ ปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด ร้อยละ 44.38 รองลงมาคือ ปัญหาความน้อยใจ 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  
มีปจัจัยกระตุ้นได้แก่ การทะเลาะกับคนใกล้ชิด ร้อยละ 49.21 น้อยใจถูกต าหนิ ร้อยละ 11.45 ความรักหวง ร้อยละ 3.52 
ด้านการใช้สารเสพติดและการใช้สุรา ร้อยละ 22.22 และด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.76   



 ๒ 

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
การส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นโครงการที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  

ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายให้เข้าถึงบริการ และมีกา รติดตามดูแล
ต่อเนื่องจนถึงชุมชน โดยการบูรณาการงานกับงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ร่ วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือช่วยให้ 
ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้รับการบ าบัดรักษา ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งทางใจ ให้พร้อมที่จะสามารถ
เผชิญและอยู่กับปัญหาของตัวเองได้ โดยไม่ฆ่าตัวตาย อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไปอย่างยั่งยืน 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือลดการฆ่าตัวตายส าเร็จในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย  
2.1.2 เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. แกนน าชุมชนที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหา/คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการ 

ฆ่าตัวตายและส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป 
2.1.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเมื่อ 

เผชิญปัญหาวิกฤติในชีวิต 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565     สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : อ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

3.1.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. แกนน าชุมชน, พระสงฆ,์ ประชาชนทั่วไปทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
3.1.2 ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
มีชุมชนต้นแบบ ป้องกันการฆ่าตัวตาย  เพ่ิมมากข้ึน ปีละ 5 ต าบล 
ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 ผู้พยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 80 ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
4.2.2 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
4.2.3 มีชุมชนต้นแบบป้องกันการฆ่าตัวตาย เพ่ิมมากข้ึน ปีละ 5 ต าบล 
4.2.4 ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

(๔.๓) ผลลัพธ์ : 
4.3.1 แกนน าชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ 
4.3.2 การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต อ าเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย 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 เพ่ิมมากข้ึน 
เชิงลบ :    - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหา 

การฆ่าตัวตาย 
งบประมาณ : 1,371,700 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

คัดกรอง ทักษะการสื่อสารทางบวก
และให้การปรึกษาเบื้ องต้น ในผู้ ที่ 
มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

 

 

 
2 กิจกรรมผลิตคัมภีร์เทศน์ในการสื่อสาร

เตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย  
   

 
3 การประกวดชุมชนตัวอย่างป้องกันการ

ฆ่าตัวตายระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
   

 
4 การรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก     
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(5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง 
งบประมาณ : 188,800 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 กา รอบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพชุมชนต้นแบบ ป้องกันการ 
ฆ่าตัวตาย 

   

 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

แกนน าชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 
   

 
(5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 

งบประมาณ : 780,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การพัฒนาเครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต 

อ าเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย ติดตาม
ดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

    

2 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/
คณะท างานเครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต 
อ าเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 2,340,500 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ  

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 
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(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
11.1 แกนน าชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ 
11.2 การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต อ าเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่ 
11.3 กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค (เรื้อรังทางกาย ปัญหาสุรายาเสพติด จิตเวช) ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้าและติดตาม

เฝ้าระวังในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
11.4 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการและรับการรักษาต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
11.5 ประชาชนในเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีการฆ่าตัวตาย 
11.6 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายทุกสิ้นปี 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด   
- ไม่มี - 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่ 2,340,500
กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาการคัดกรองและทักษะการส่ือสารทางบวก ส่งเสริม
สุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

1,371,700

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคัดกรอง ทักษะการส่ือสาร
ทางบวกและให้การปรึกษาเบ้ืองต้นในผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

290,000

๑. งบด าเนินงาน 290,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 90,000

90,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 ช่ัวโมง 600 บาท รวม 6 ช่ัวโมง จ านวน 25 อ าเภอ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 200,000
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 200,000

125,000 1. ค่าอาหารกลางวัน  (จ านวน 50 คน จ านวน 1 ม้ือ ม้ือละ 100 บาท จ านวน 25 อ าเภอ) 
75,000 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (จ านวน 50 คน จ านวน 2 ม้ือ ม้ือละ 30บาท  จ านวน 25 อ าเภอ)

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.2 : ผลิตคัมภีร์เทศน์ในการส่ือสารเตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย 266,700 จัดผลิตส่ือเตือนภัยและการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยแจกประชาสัมพันธ์ให้กับ วัดในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 2,201 
แห่ง และส านักสงฆ์ จ านวน 224 แห่ง รวมเป็น 2,425 แห่ง

๑. งบด าเนินงาน 266,700
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 266,700
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 266,700  ค่าจ้างเหมาผลิตคัมภร์ในการส่ือสารเตือนภัยและป้องกันการฆ่าตัวตาย (จ านวน 2,425 ชุดๆละ 110 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
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กิจกรรมย่อยท่ี ๑.3 : การประกวดชุมชนตัวอย่างป้องกันการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด
เชียงใหม่

390,000

๑. งบด าเนินงาน 390,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000 ค่าอาหารผู้เข้ากลุ่มเป้าหมาย (จ านวน 250 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 4 ม้ือ) 

150,000 ค่าจ้างเหมารถตู้ (จ านวน 25 คันๆละ 1,500 บาท จ านวน 4 วัน)
กิจกรรมย่อยท่ี ๑.4 : การรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 425,000

๑. งบด าเนินงาน 425,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 425,000

350,000 ค่าจ้างเหมาออกแบบส่ือ และจัดพิมพ์ส่ือการรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (จ านวน 25 ชุดๆละ 14,000 บาท)
75,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (จ านวน 50 คน จ านวน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท  จ านวน 25 วัน)

กิจกรรมหลักท่ี 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเส่ียง 188,800
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ ป้องกัน
การฆ่าตัวตาย

46,400 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ ป้องกันการฆ่าตัวตาย  1 วัน จ านวน 4 คร้ัง

๑. งบด าเนินงาน 46,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400

14,400 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 1 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  จ านวน 4 วัน) 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 32,000
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 32,000

20,000 ค่าอาหารกลางวัน  (จ านวน 50 คน จ านวน 1 ม้ือ ม้ือละ 100 บาท  จ านวน 4 วัน)
12,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (จ านวน 50 คน จ านวน 2 ม้ือ ม้ือละ 30บาท  จ านวน 4 วัน)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนเช่ียวชาญ
ด้านสุขภาพจิต

142,400 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนเช่ียวชาญด้านสุขภาพจิต 1 วัน จ านวน 4 รุ่น

๑. งบด าเนินงาน 142,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400

14,400 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 1 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  จ านวน 4 รุ่น)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 128,000
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 128,000

80,000 ค่าอาหารกลางวัน  (จ านวน 200 คน จ านวน 1 ม้ือ ม้ือละ 100 บาท  จ านวน 4 รุ่น)
48,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (จ านวน 200 คน จ านวน 2 ม้ือ ม้ือละ 30บาท  จ านวน 4 รุ่น)

กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไข 780,000
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 : การพัฒนาเครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต อ าเภอป้องกันการฆ่าตัว
ตาย ติดตามดูแลกลุ่มเส่ียงในชุมชนอย่างต่อเน่ือง

490,000 อบรมให้ความรู้เครือข่ายแกนน าสุขภาพจิต 25 อ าเภอๆ ละ 1 วัน

๑. งบด าเนินงาน 490,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 90,000

90,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 1 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 25 คร้ัง)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 400,000
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 400,000

250,000 ค่าอาหารกลางวัน  (จ านวน 100 คน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท จ านวน 25 คร้ัง)
150,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (จ านวน 100 คน จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท จ านวน 25 คร้ัง)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 : ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างานเครือข่ายแกนน า
สุขภาพจิต อ าเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย

290,000 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างาน 25 อ าเภอๆ ละ 1 วัน

๑. งบด าเนินงาน 290,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 90,000

90,000 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 1 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  จ านวน 25 คร้ัง)
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 200,000
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 200,000

125,000 ค่าอาหารกลางวัน  (จ านวน 50 คน จ านวน 1 ม้ือ ม้ือละ 100 บาท  จ านวน 25 คร้ัง)
75,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (จ านวน 50 คน จ านวน 2 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท  จ านวน 25 คร้ัง)



ล ำดับควำมส ำคัญ 7 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. งบประมำณ 18,412,600 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีจัดหวัดเชียงใหม่ 
763,000 บาท 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 
6,907,600 บาท 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่    
1,370,600 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ
พระราชด าริ 
3,880,700 บาท 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา 
2,654,200 บาท 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหน่วยงานทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
1,336,500 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
กิจกรรมหลักที่ 7 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เชียงใหม ่
1,500,000 บาท  
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 

(4.1)  

(4.2) , (4.3) 

(3.6)  

(3.4) , (3.5) 

(3.2)  

(2.2)  

(3.1)  

(2.8) , (3.3) 

(2.5) , (5.1) , (5.2) 
 

(1) , (2.4) , (2.6) , (2.7) , (6.1) , 
(6.2) , (6.3) , (6.4) , (7) 

(2.1) , (2.3)  



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  7 

  
ชื่อโครงการ : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่  
กิจกรรมหลักที่ 1 : การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่     งบประมาณ 763,000 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดเชียงใหม่      งบประมาณ 6,907,600 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

เกษตรทฤษฎีใหม่            งบประมาณ 1,370,600 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชด าริ    

        งบประมาณ 3,880,700 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 5 : การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  

โครงการเกษตรวิชญา      งบประมาณ 2,654,200 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 6 : การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่    

        งบประมาณ 1,336,500 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 7 : แสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่          

        งบประมาณ 1,500,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ และพระราชปณิธาน 
หน่วยด าเนินการ :  1. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
5. ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 
6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
8. ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
9. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ผู้รับผิดชอบ : นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ  ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112703 
 



 ๒ 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :           

ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใย ในทุกข์สุขของพสกนิกร
ชาวไทย ท าให้พวกเราชาวไทยได้เห็นการเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนและทรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย แม้จะห่างไกล
ทุรกันดารสักเพียงไหน ก็ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก จนเกิดเป็นศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทย เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความกินดีอยู่ดี 
บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความส าคัญกับประเทศไทย และได้ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่ งของแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง ซึ่งถือเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาส าหรับ  
แผนอื่นๆ แผนปฏิบัติการกระทรวงและกรม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้มีการสอดประสานกลมกลืนเป็นแผนเดียวกัน 
(One Plan) และพัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงมีการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงที่ดียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ประเทศไทยจึงต้องยึดกรอบแนวคิดหลักของการวางแผนที่น้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชประสงค์จะ สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและแนวพระด าริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  

(๑.2) สรุปสาระส าคัญ :   
สภาพปัญหา / ความต้องการ  
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ได้เมตตา
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งข้อมูลจากส านักงาน กปร. เมื่อปีพุทธศักราช 2563 
ได้ท าการส ารวจและรวบรวมจ านวนโครงการไว้ได้มากกว่า 630 โครงการ ซึ่งยังไม่รวมถึงโครงการที่มีลักษณะการน้อมน า
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปขยายผลในพ้ืนที่ อ่ืนๆ อีกจ านวนมากเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็น  
พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างหาที่สุดมิได้   

จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ จึงได้สร้างกลไก
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งในระดับจัง หวัดและ 
ระดับอ าเภอ และได้ก าหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่  
จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการ
ด าเนินโครงการของทุกภาคส่วนมีการแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มี 
แนวทางการด าเนินชีวิต มีการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเน้นการรักษา
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป 



 ๓ 

ความเร่งด่วน 
ปัจจุบันประเทศไทยขับเคลื่อนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580) ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศ

ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลายภาคส่วนได้ 
ยึดแนวทางการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือเป็นกรอบด าเนินงานที่จะมุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน อีกทั้ง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง ท าให้ประชาชน 
ชาวจังหวัดเชียงใหม่บางส่วน มีข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต เกิดภาวะว่างงาน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีนโยบายให้ประชาชน 
ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีอาชีพที่มั่นคง สามารถลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศน์ที่ดี มีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม “คนอยู่กับป่า”สร้างความสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนในที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง และนับว่าโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปส่งเสริม
และสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :    

2.1.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานการโครงการพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

2.1.2 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลลงไปสู่พ้ืนที่ได้ 

2.1.3 เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการน้อมน าแนวทางของศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื้นท่ี 

2.1.4 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (Data Base)  
ให้มีประสิทธิภาพ 

2.1.5 ประชาชนในพ้ืนที่และที่เกี่ยวข้องได้มีการน้อมน าหลักการของศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริฯ  
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อตนเองและสังคม 

2.1.6 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ : 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ : 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ๑  ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565     สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(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 มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือสนองพระราชด าริ  
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 



 ๔ 

(๔.๒) ผลผลิต : 
4.2.1 เกิดนโยบาย แนวทาง แผนงาน/โครงการ และการติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.2.2 เกิดการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4.2.3 เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจนเกิดความเข้าใจในหลักการของศาสตร์พระราชา และน้อมน าประยุกต์ใช้

กับการด ารงชีวิตและเกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรปลอดภัยบนพ้ืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
มีการขยายผลในพื้นที่อย่างเหมาะสม 

4.2.4 มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน ผู้ที่เก่ียวข้องมีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมีการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพ่ือการพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป 

4.2.5 เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เกิดการรับรู้ ตระหนัก และน้อมน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 

4.2.6 ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

(๔.๓) ผลลัพธ์ : 
4.3.1 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
4.3.2 มีการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในทุกระดับ และด ารงชีพตามแนวทางพระราชด าริ บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3.3 มีการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พร้อมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4.3.4 ร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดตามเป้าหมาย 
4.3.5 ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการน้อมน าศาสตร์พระราชา 

ซึ่งพระราชทานไว้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพป่าต้นน้ าล าธาร ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปขยายผล
ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลอดจนมีความจงรัก ภักดี และการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป 

เชิงลบ :    - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ : 763,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ 

และตรวจติดตามการด าเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

    



 ๕ 

(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ : 6,907,600 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

    

2 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้น
มณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ 

    

3 ส่ ง เสริมสนับสนุนการด า เนินการ 
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
ลง พ้ืนที่ ส ารวจทรัพยากร ร่ วมกับ 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

    

5 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ  อพ.สธ.  ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    

6 การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

    

7 จัดนิทรรศการในงานการประชุ ม
วิชาการและนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

    

8 พัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ต าบลกื้ดช้าง 
ภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 

    

 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

(5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

งบประมาณ : 1,370,600 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียง

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ต าบล
บ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ 

    

2 ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชด าริ 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 

    

3 ส่งเสริมและเรียนรู้การปลูกไม้ผล และ
การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพเพ่ือการพัฒนา
หมู่บ้านอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใน พ้ืนที่ โ ครงการ อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอแม่แตง 

    

4 ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ 
(ธนาคารสุกร) ตามแนวพระราชด าริ 
(หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้าน
ห้วยลึก) 

    

5 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจาก
ต้นกาแฟชาวไทยภูเขาบ้านสามหมื่น 
ตามแนวพระราชด าริ ต าบลเมืองแหง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

    

6 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา 
ต่อยอด” เพ่ือพัฒนาชุมชน ในการ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ตามแนว
พระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

    

 

 



 ๗ 

(5.4) กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชด าริ 
งบประมาณ : 3,880,700 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตาม
พระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ 

    

2 การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
อมก๋อยตามพระราชด าริ  โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ
ตามพระราชด าริ และโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านนาเกียน 

    

3 การพัฒนาระบบการกระจายน้ าและ
ระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์เ พ่ือท า 
การเกษตรกรรมแบบพอเพียงโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวง
สบโขง 

    

(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรวิชญา 

งบประมาณ : 2,654,200 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

และน้ าและการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา 

    

2 การจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรวิชญา และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

    

 
 
 
 
 



 ๘ 

(5.6) กิจกรรมหลักท่ี 6 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ : 1,336,500 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

    

2 การบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายเยาวชน
เชียงใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ขออยู่
อย่างพอเพียง) อบรมฯ 

    

3 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรม
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริหน่วยงานการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม ่

    

 สรุปการด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

    

(5.7) กิจกรรมหลักท่ี 7 แสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ : 1,500,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 จัดแสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัด
เชียงใหม่ 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 18,412,600 บาท  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 

(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา   
จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ จึงได้สร้างกลไกคณะกรรมการ

ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ และ  
ได้ก าหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการด าเนินโครงการของ 
ทุกภาคส่วนมีการแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีแนวทางการ



 ๙ 

ด าเนินชีวิต มีการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเน้นการรักษาและฟ้ืนฟู  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ  

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการร่วมกับราษฎรในพื้นที่ร่วมกันบ ารุงดูแลรักษา 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด   
- ไม่มี - 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

763,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตาม
การด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีจัดหวัดเชียงใหม่

763,000 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

๑. งบด าเนินงาน 763,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 663,000
  (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 150,000

50,000 1) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีในการบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการ
ด าเนินโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

50,000 2) ค่าท่ีพักส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีในการบริหารโครงการ/ แผนงาน 
และตรวจติดตามการด าเนินโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

50,000 3) ค่าชดเชยพาหนะในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ในการบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตาม
การด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 101,000
35,000 1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการจัดประชุมคณะอ านวยการและคณะท างานโครงการ 

จ านวน 100 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 35 บาท จ านวน 10 คร้ัง (สถานท่ีราชการ)
12,000 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จ านวน 120 คนๆละ 2 ม้ือฯ ละ 50 บาท จ านวน 1 คร้ัง

2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 120 คนๆละ 2 ม้ือฯ ละ 50 บาท จ านวน 1 คร้ัง
 รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (สถานท่ีเอกชน)

24,000 3) ค่าอาหาร ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 120 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 200 บาท
30,000 3) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

  (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 412,000
312,000 1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 คน (คนละ 13,000

 บาท จ านวน 12 เดือน)

100,000 2) ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 50,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 50,000 ค่าวัสดุส านักงาน



                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่

6,907,600 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่

500,000           ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000

100,000 1) ค่าจัดท าระบบฐานข้อมูลสายพันธ์ุพืชท่ีท าการส ารวจในพ้ืนท่ีปลูกรักษาท่ีก าหนด
๔๐๐,๐๐๐ 2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ด าเนินการปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริอ าเภอฝาง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ 308,500           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.1 การย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย 116,000           
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 36,000
  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 36,000 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงต่อวัน  ช่ัวโมงละ 600 บาท ระยะเวลา 5 วัน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 43,500
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 13,500

6,000 1) ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีของ มทร.ล้านนาและ กศน.อ าเภอพร้าวท่ีเข้าร่วมกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติ
จ านวน 5 คนๆละ 240 บาท จ านวน 5 วัน

7,500 2) ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ีของ มทร.ล้านนาและ กศน.อ าเภอพร้าวท่ีเข้าร่วมกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติ 
จ านวน 3 ห้อง จ านวน 5 คืนๆละ 500

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 1) ค่าจ้างย้อมสีธรรมชาติเส้นด้ายลูกละ 1,000จ านวน 30 ลูก = 30,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 36,500
  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 12,500 1) เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 40/2 จ านวน 10 ลูกๆละ 1,250 = 12,500

12,000 2) เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 10/1 จ านวน 10 ลูกๆละ 1,200 = 12,000
12,000 3) เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 10/3 จ านวน 10 ลูกๆละ 1,200 = 12,000

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจาก
ต้นมณฑาดอย

192,500

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 192,500

30,000 1) ค่าจ้างเหมาทอผ้า 
90,000 2) ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตชุดแฟช่ันจ านวน 10 ชุดๆ ละ 9,000
40,000 3) ค่าจ้างนางแบบถ่ายแบบชุดแฟช่ัน 
15,000 4) ค่าจ้างเหมาท าป้ายโลหะโครงการฯ ขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร 

พร้อมเสาเหล็กและเข้าติดต้ังในพ้ืนท่ี จ านวน 1 ป้าย

17,500 5) ค่าจ้างเหมาท า Look Book พิมพ์ 4 สี  จ านวน 50 เล่ม ๆ ละ 350 บาท 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 108,500           ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
กิจกรรมท่ี 2.3.1 ประชุมเตรียมการขับเคล่ือนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2566

5,100               

๑. งบด าเนินงาน 5,100               
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 5,100               
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,100                

3,000                1) ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 1 ม้ือ
2,100                2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 35 บาท จ านวน  2 ม้ือ

กิจกรรมท่ี 2.3.2 อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการ
ขับเคล่ือนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

33,700             

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
 (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 4,800               1) ค่าตอบแทนวิทยากร  4 คนๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 28,900             

17,000              1) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 170 คนๆละ 100 บาท จ านวน 1 ม้ือ
11,900              2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 170 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน  2 ม้ือ

กิจกรรมท่ี 2.3.3 อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการขับเคล่ือนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2566 ให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงาน

33,700             

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
 (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 4,800               1) ค่าตอบแทนวิทยากร  4 คนๆ ละ 2 ชม.ช่ัวโมงละ 600 บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
 (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 28,900             

17,000              1) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 170 คนๆละ 100 บาท จ านวน 1 ม้ือ
 11,900              2) ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 170 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน  2 ม้ือ
กิจกรรมท่ี 2.3.4  กิจกรรม ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีการศึกษา 2566

36,000             

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
 (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 33,100             
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 28,000             

18,000              1) ค่าเบ้ียเล้ียง  จ านวน 15 คนๆ ละ 240 บาท จ านวน  5  วัน
10,000              2) ค่าพาหนะ (น้ ามันเช้ือเพลิงรถส่วนบุคคลของคณะกรรมการจ านวน 15 คน กิโลเมตรละ 4 บาท )

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,100               

3,000                1) ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 30 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 1 ม้ือ
2,100                2) ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมคณะท างาน 30 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน  2 ม้ือ

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,900               

(๑)  วัสดุส านักงาน 2,900               กระดาษ/ปากกา
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และลงพ้ืนท่ีส ารวจทรัพยากร ร่วมกับ 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ภายในจังหวัดเชียงใหม่

863,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4.1 การปลูกสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชน
ในจังหวัดเชียงใหม่

483,700 อบรมการปลูกสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 108,000
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 108,000 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 คนๆละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 2 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 331,300
 (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 52,900

24,000 1) ค่าเดินทางโดยเคร่ืองบินของวิทยากร ส่วนกลาง จ านวน 2 คน* จ านวน 2 คร้ัง* 6000 บาท ต่อคร้ัง (ไป-กลับ)

2,800 2) ค่ายานพาหนะ (แท็กซ่ี) ของวิทยากร จ านวน 2 คน /จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 700 บาท (ไป-กลับ)
26,100 3) ค่าท่ีพัก วิทยากร จ านวน 3 ห้อง/ จ านวน 3 คืน จ านวน 2 คร้ัง/ ค่าห้อง 1450 ต่อคืน

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 132,000
60,000 1) ค่าจัดท าแบ็คดรอป ป้ายไวนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ส่ือประชาสัมพันธ์ 
72,000 2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะรวมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 คัน /จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน /คันละ 3,000 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 146,400
129,600 1) ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 คน /จ านวน 3 วัน จ านวน 2 คร้ัง /วันละ 180 บาท

16,800 2) ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 120 คน จ านวน 2 คร้ัง ชุดละ 70 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 44,400
  (๑)  วัสดุส านักงาน 44,400 1) ค่าวัสดุส านักงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีให้แก่ประชาชน ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินตามโครงการ อพ.สธ.

189,650 การปลูกสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ชุมชน 
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คร้ัง ระยะเวลา 3 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 189,650
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 54,000
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 54,000 1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 คน /จ านวน 6 ช่ัวโมงต่อวัน ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 1 คร้ัง/ ช่ัวโมงละ 600 

บาท
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 135,650
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 36,000 1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะรวมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 คัน /จ านวน 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน /คันละ 3,000 บาท

  (2)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 26,450
12,000 1) ค่าเดินทางโดยเคร่ืองบิน ของวิทยากรส่วนกลาง จ านวน 2 คนๆ ละ 6000 บาท (ไป-กลับ)

1,400 2) ค่ายานพาหนะ (แท็กซ่ี) ของวิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 700 บาท (ไป-กลับ)
13,050 3) ค่าท่ีพัก จ านวน 3 ห้อง/ จ านวน 3 คืน / ค่าห้อง 1450 ต่อคืน รวม 13,050

  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 73,200
64,800 4) ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 คน /จ านวน 3 วัน จ านวน 1 คร้ัง /วันละ 180 บาท

8,400 5) ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 120 คน ชุดละ 70 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4.3 ด าเนินการกิจกรรมลงพ้ืนท่ีส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนภายในจังหวัดเชียงใหม่

189,650 ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถ่ินภายใต้บริบท 
และศักยภาพของชุมชนเหล่าน้ัน บนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน จ านวน 1 คร้ัง 
ระยะเวลา 3 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 54,000
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 54,000 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 คน /จ านวน 6 ช่ัวโมงต่อวัน ระยะเวลา 3 วัน ช่ัวโมงละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 135,650
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 26,450

12,000 1) ค่าเดินทางโดยเคร่ืองบินวิทยากรส่วนกลาง จ านวน 2 คนๆละ 6000 บาท ต่อคร้ัง (ไป-กลับ)
1,400 2) ค่ายานพาหนะ (แท็กซ่ี) วิทยากร จ านวน 2 คนๆละ 700 บาท (ไป-กลับ)

13,050 3) ค่าท่ีพัก จ านวน 3 ห้อง/ จ านวน 3 คืน / ค่าห้อง 1450 ต่อคืน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 36,000 1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะรวมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 คัน 3 วัน คันละ 3,000 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 73,200

64,800 1) ค่าอาหารและอาหารว่าง 120 คน /จ านวน 3 วันๆ ละ 180 บาท
8,400 2) ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 120 คน ชุดละ 70 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

663,800           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมท่ี 2.5.1 ประชุมการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสร์โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา 36,200             
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 2,400               
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 2,400               1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จ านวน 2 คนๆ ละ 2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 30,800             
   (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,800             

13,200              1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมฯ (44 คน * 300 บาท)
13,200              2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมฯ ( 44 คนๆ ละ 300 บาท)

4,400                3) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมประชุมฯ (44 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 3,000               
  (๑)  วัสดุส านักงาน 3,000               
กิจกรรมท่ี 2.5.2 สมาขิกใหม่รับรู้แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 254,600           
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 9,600               
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 9,600               1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จ านวน 2 คนๆ ละ 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 238,000           
   (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 238,000           

102,000            1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมฯ (340 คน * 300 บาท)
102,000            2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมฯ ( 340 คนๆ ละ 300 บาท)

34,000              3) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมประชุมฯ (340 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 7,000               
  (๑)  วัสดุส านักงาน 7,000               
กิจกรรมท่ี 2.5.3 ส่งเสริมพัฒนา ศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 139,800           
๑. งบด าเนินงาน 139,800           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000             1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) จ านวน 10 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 114,800           

49,200              1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมฯ (164 คน * 300 บาท)
49,200              2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมฯ (164 คนๆ ละ 300 บาท)
16,400              3) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมประชุมฯ (164 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 7,000               
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กิจกรรมท่ี 2.5.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 233,200           
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,000             8 คนๆ ละ 200 บาท 15 วัน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 176,800           
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 176,800           

48,000               1) ค่าพาหนะส าหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ เดินทางจากบ้านพักต่างอ าเภอ (8 คน * 300 บาท * 20 วัน)

38,400               2) ค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ (8 คน * 240 บาท * 20 วัน)
80,000               3) ค่าท่ีพักส าหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ (8 คนๆ ละ 500 บาท 20 วัน)

2,400                 5) ค่าพาหนะส าหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ (8 คน * 300 บาท)
8,000                 6) ค่าท่ีพักส าหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ (8 คนๆ ละ 1,000 บาท)

   (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,400               
1,600                 1) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมส าหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ (8 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ 2 วัน)

4,800                 6) ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการประชุมสรุปรายงานผลฯ ( 8 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 26,000             
  (๑) วัสดุส านักงาน 11,000             ค่าวัสดุส านักงาน
  (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000             ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ
กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่

3,170,000        ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา 815,000           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 90,000             
      1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 90,000              จ านวน 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 725,000           
      1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 250,000            ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 100 คน 1 ม้ือ คนละ 100 บาท x 25 แห่ง  
   175,000            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 100 คน คนละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท x 25 แห่ง

175,000            ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 7๐ บาท x 25 แห่ง
125,000            ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 25 แห่ง
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 อพ.สธ. ในสถานศึกษา

1,265,000        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 90,000             
      1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 90,000              จ านวน 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 600,000           
      1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 250,000            ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 100 คน 1 ม้ือ คนละ 100 บาท  x 25 แห่ง

175,000            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 100 คน คนละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท x 25 แห่ง
175,000            ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 25 แห่ง

๑.๑.3 ค่าวัสดุ 575,000           
     1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 375,000            คร้ังละ 15,000 บาท x 25 แห่ง (ขวดโหลส าหรับดองพรรณไม้/ เอทิลแอลกอฮอร์/ เคร่ืองวัดความเข้มของแสง/ 

เคร่ืองวัดความเร็วลม/ ไคไนมิเตอร์ (เคร่ืองมือวัดความสูงต้นไม้) ฯลฯ)

     2) ค่าวัสดุเกษตร 200,000            แห่งละ 8,000 บาท x 25 แห่ง (กรรไกรตัดแต่งก่ิง/ ถาดเพาะเมล็ด  60 หลุม/ ถุงด า ขนาด 4*8 น้ิว/ ช้อนปลูก/ 
เทปวัดไฟเบอร์กลาส 20 เมตร/ ดินปลูก/ ปุ๋ยสูตร 15-15-15/เสียม ขนาดหน้า 3 น้ิว/ด้ามเหล็ก/ บัวรดน้ า ขนาด
 10 ลิตร ฯลฯ)

กิจกรรม่อยท่ี 2.6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการส ารวจข้อมูลพรรณไม้ และจัดท ารหัสพิกัดของทรัพยากรเพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลเชิงวิชาการ

750,000           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย 375,000           
     1) ค่าจ้างเหมาบริการ 375,000           ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน ๆ ละ 150 บาท  x 25 แห่ง

๑.๑.2 ค่าวัสดุ 375,000           
     1) ค่าวัสดุส านักงาน 250,000           คร้ังละ 10,000 บาท x 25 แห่ง ประกอบด้วย กระดาษวาดรูป 100 ปอนด์ ขนาด A4/ กระดาษแข็งสีเทาขาว/ 

กระดาษ A4/ กรรไกร ขนาด 9 น้ิว/ สีไม้COLLEEN / พูกัน/ ปากกา/ ดินสอ/ ยางลบ
ฯลฯ

     2) ค่าวัสดุสนามและการฝึก 125,000           แห่งละ 5,000 บาท x 25 แห่ง ประกอบด้วย กระติกใส่น้ า พร้อมสายสะพาย/ มีดหวด ด้ามส้ัน/ เชือกไนล่อน 
ขนาด 3 มม. ยาว 100 เมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6.4 การจัดท าป้ายข้อมูลพรรรณไม้ ในสถานศึกษา 250,000           
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.2 ค่าใช้สอย 250,000           
     1) ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000            จัดท าป้ายข้อมูลพรรรณไม้ ในสถานศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท x 25 แห่ง
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.6.5 อ านวยการ บริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 90,000             
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย 40,000             
    1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 40,000              เป็นเงิน 40,000 บาท 
๑.๑.2 ค่าวัสดุ 50,000             
    1) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000              เป็นเงิน 20,000 บาท
    2) ค่าวัสดุส านักงาน 20,000              เป็นเงิน 20,000 บาท
    3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000              เป็นเงิน 10,000 บาท
กิจการย่อยท่ี 2.7 จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

1,127,000        ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยด าเนินงาน : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,127,000        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 20,000             
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 20,000              1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,077,000        
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000              

20,000              1) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ
30,000              2) ค่าท่ีพักส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,027,000         ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ จ านวน 1 งาน
730,000            1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี

- ค่าจัดเวทีการแสดง แสง สี เสียง พร้อมระบบไฟฟ้าระบบเสียง/ภาพ 100,000 บาท
- ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ ด้านหน้าทางเข้า 50,000 บาท
- ค่าจัดโซนแสดงนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ ส าหรับภาคีเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการ 500,000 บาท
- ค่าอออกแบบและตกแต่งสถานท่ีโดยรอบบริเวณจัดนิทรรศการ 80,000 บาท

47,000              2) การจัดพิธีเปิดงาน
- ค่าพิธีกร 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาแสดงบนเวที 1 ชุดการแสดง 20,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด จ านวน 200 คน 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
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100,000            3) การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ
- การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย ป้ายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ สังคมออนไลน์ 60,000 บาท
- การจัดท าสูจิบัตรการจัดงานไม่น้อยกว่า 200 ชุด 20,000 บาท

130,000            4) การด าเนินการจัดงาน
- ค่าจ้างเหมารถบรรทุกใหญ่ 1 งาน 100,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 3 คัน 30,000 บาท

20,000              5) จ้างเหมาการจัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงาน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 30,000             
  (๑)  วัสดุส านักงาน 30,000              1) ค่าวัสดุส านักงาน
กิจกรรมย่อยท่ี 2.8 พัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเท่ียวฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ .สธ.-ต าบลก้ืดช้าง  
ภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

166,800           องค์การบริหารส่วนต ายลก๊ึดช้าง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.8.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Root เส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนตามฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 2 เส้นทาง

116,800

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 30,000 ค่าวิทยากรกระบวนการกลุ่ม 5 คน จ านวน 10 ช่ัวโมงๆ ละ 600บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 28,800

24,000 1) ค่าท่ีพัก จ านวน 15 ห้องๆละ 800 บาท จ านวน 2 วัน
4,800 2) ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 30 คนๆละ 80 บาท จ านวน 2 วัน

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 42,000
20,000 1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทางไปสถานท่ีฝึกอบรม จ านวน 3 คันๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 4 วัน
10,000 2) ค่าจ้างออกแบบจัดท า ROOT เส้นทางการท่องเท่ียวตามฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 2 เส้นทาง
10,000 3) ค่าจ้างจัดท าส่ือน าเสนอ ROOT เส้นทางการท่องเท่ียวตามฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 2 เส้นทาง

2,000 4) ค่าจัดสถานท่ีการฝึกอบรม
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,000

6,000 1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนๆละ 100 บาท จ านวน 2 วัน
6,000 2) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆละ 25 บาท จ านวน 4 ม้ือ จ านวน 2 วัน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 4,000  



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

กิจกรรมย่อยท่ี 2.8.2 จัดท าส่ือถ่ายทอดและเผยแพร่ 50,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 2,400 ค่าวิทยากรกิจกรรมเผยแพร่ ROOT จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 47,500

40,000 1) ค่าจ้างจัดท านิทรรศการแบบเคล่ือนท่ีได้ น าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
5,000 2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คนๆละ 100บาท จ านวน 1 วัน 5,000บาท
2,500 3) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆละ 25บาท จ านวน 2 ม้ือ  จ านวน 2,500บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 100  



หน่วย:บาท
งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี ๒๕๖6
โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่

1,370,600      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่

436,000         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่ออน 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.1 การประชุมสร้างความเข้าใจ ก าหนดรูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีน าร่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระดับต าบล จ านวน 60 คน

36,000           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 5,400             
        - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)              5,400

              1,800 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ) จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท
              3,600 2. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาคเอกชน) จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 30,600           
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,600            

12,000             ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 60 คนๆ ละ 200 บาท
              7,200 1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 60 คนๆ ละ ๑ ม้ือๆ ละ ๑๒๐ บาท
              4,200 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 60 คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๓๕ บาท

4,200              ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน ในการประชุม จ านวน 60 คนๆ ละ 70 บาท
3,000              ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมฯ จ านวน 60 เล่มๆ ละ 50 บาท

งบประมาณ ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.2 การพัฒนาครัวเรือนน าร่องการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร “30
 ตารางวา สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จ านวน 60 ครัวเรือน

300,000         

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
        -วัสดุการเกษตร 300,000          ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/พันธ์ุพืชวัสดุสนับสนุนอาชีพหรือสนับสนุนการจัดการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความม่ันคงด้าน

อาหาร 
“๓๐ ตารางวา สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ของครัวเรือนต้นแบบ จ านวน 60 ครัวเรือน ๆ ละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 300,000 บาท 
ค่าวัสดุการเกษตร 300000 บาท
1 .เมล็ดพันธ์ุผักเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและเป็นจุดเรียนรู้ จ านวน 7,500 บาท
2. ถาดเพาะต้นกล้า จ านวน 550 ถาดๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 55000 บาท
3. จอบเล็ก จ านวน 60 อันๆ ละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 7200 บาท
4. เสียมเล็ก จ านวน 60 อันๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท
5. บัวรดน้ าเล็กขนาด 4 ลิตร จ านวน 60 อันๆ ละ 60 บาท  รวมเป็นเงิน 3600 บาท
6. พล่ัวเล็ก จ านวน 60 อันๆ ละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 7200 บาท
7. กระจาดส่ีเหล่ียม จ านวน 100 ตะกร้าๆ ละ 14 บาท รวมเป็นเงิน 1400 บาท
8. ส้อมพรวนดิน จ านวน 60 อันๆ ละ 80 บาท  รวมเป็นเงิน 4800 บาท
9. ถุงด าขนาด 4*8 จ านวน 600 แพ็คๆ ละ 18 บาท รวมเป็นเงิน 10800 บาท
10. ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จ านวน 600 ต้นๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 36000 บาท
11.ต้นกล้าผักพ้ืนเมือง(ก่ิงตอน) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 15 บาท  รวมเป็นเงิน  9000 บาท
13.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 12000 บาท
14 อโวกาโด (เสียบยอด) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 60000 บาท
2. เงาะ (ติดตา/ก่ิงตอน) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 30000 บาท
3. มะม่วง (เสียบยอด) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 21000 บาท
4. ลองกอง (เสียบยอด) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 40 บาท  รวมเป็นเงิน 24000 บาท
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 12000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.๓ การพัฒนาจุดเรียนรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้พ้ืนท่ีต้นแบบ 
ระดับหมู่บ้าน จ านวน 2 ศูนย์เรียนรู้

100,000         

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
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๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
        - วัสดุการเกษตร 100,000          ค่าวัสดุ/พันธ์ุพืช ส าหรับสนับสนุนเพ่ือพัฒนาจุดเรียนรู้ของหมู่บ้านในเร่ืองความม่ันคงด้านอาหาร  “๓๐ ตาราง

วา สร้างอาชีพ สร้างรายได้”  หมู่บ้านๆละ 1 แห่ง สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้พ้ืนท่ีต้นแบบ จ านวน 2 หมู่บ้าน/ศูนย์
เรียนรู้ ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 100,000 บาท พันธ์ุไม้ผล 
1. อโวกาโด (เสียบยอด) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30000 บาท/หมู่บ้าน
2. เงาะ (ติดตา/ก่ิงตอน) จ านวน 350 ต้นๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 17500 บาท/หมู่บ้าน
3. มะม่วง (เสียบยอด) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 10500 บาท/หมู่บ้าน
4. ลองกอง (เสียบยอด) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 40 บาท  รวมเป็นเงิน 12000 บาท/หมู่บ้าน
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน
6.ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จ านวน 150 ต้นๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
7.ต้นกล้าผักพ้ืนเมือง(ก่ิงตอน) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 15 บาท  รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
8.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 : ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร ตามแนวพระราชด าริ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย

151,200         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสันทราย

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2.1 การอบรมพัฒนาความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุและกล้าไม้
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน

73,000           สถานท่ีด าเนินการ บ้านโปง หมู่ 6 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 19,200           
        - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)            19,200 ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 4 คน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 9,000             
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,000             

4,800              1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ ๑๒๐ บาท
2,800              2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 20 คนๆ ละ 4 ม้ือๆ ละ ๓๕ บาท

1,400              3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม 1,400 บาท



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี ๒๕๖6

งบประมาณ ค าช้ีแจง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 44,800           
         - วัสดุการเกษตร 44,800             ค่าวัสดุการเกษตร 44,800 บาท

1 เมล็ดพันธ์ุผักเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและเป็นจุดเรียนรู้ จ านวน 7,500 บาท
2. ถาดเพาะต้นกล้า จ านวน 100 ถาดๆ ละ 100 บาท
3. จอบเล็ก จ านวน 20 อันๆ ละ 120 บาท
4. เสียมเล็ก จ านวน 20 อันๆ ละ 100 บาท
5. บัวรดน้ าเล็กขนาด 4 ลิตร จ านวน 20 อันๆ ละ 60 บาท 
6. พล่ัวเล็ก จ านวน 20 อันๆ ละ 120 บาท
7. กระจาดส่ีเหล่ียม จ านวน 50 ตะกร้าๆ ละ 14 บาท
8. ส้อมพรวนดิน จ านวน 20 อันๆ ละ 80 บาท
9. ถุงด าขนาด 4*8 จ านวน 200 แพ็คๆ ละ 18 บาท
10. ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จ านวน 100 ต้นๆ ละ 60 บาท
11.ต้นกล้าผักพ้ืนเมือง(ก่ิงตอน) จ านวน 200 ต้นๆ ละ 15 บาท
13.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 200 ต้นๆ ละ 20 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์และและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
 20 คน

78,200           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 19,200           
        - ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ 19,200            วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ  จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 4 คน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 59,000           

        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,000             

4,800              1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ ๑๒๐ บาท

2,800              2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 20 คนๆ ละ 4 ม้ือๆ ละ ๓๕ บาท

1,400              3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม

        - ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000            การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 25,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี ๒๕๖6

งบประมาณ ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 ส่งเสริมและเรียนรู้การปลูกไม้ผล และการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอแม่แตง

164,200         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่แตง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการปลูกไม้ผลและการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 บ้าน  90 คน

25,200           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 1,800             
        - ค่าสมมนาคุณวิทยากร 1,800              ค่าสมมนาคุณวิทยากร (ภาครัฐ) จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 23,400           
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 23,400            

10,800            1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 90 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ ๑๒๐ บาท
6,300              2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 90 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ ๓๕ บาท

6,300              3. ค่าวัสดุประกอบการประชุม
กิจกรรมย่อยท่ี 3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้ผลและการจัดท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ
กลุ่มเป้าจ านวน 3 หมู่บ้านเป้าหมาย (90 คน)

139,000         

๑. งบด าเนินงาน 139,000          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
     ค่าวัสดุ
        - วัสดุการเกษตร 139,000          ค่าวัสดุการเกษตร 139,050 บาท

พันธ์ุไม้ผล 
1. อโวกาโด (เสียบยอด) จ านวน 180 ต้นๆ ละ 100 บาท
2. เงาะ (ติดตา/ก่ิงตอน) จ านวน 180 ต้นๆ ละ 50 บาท
3. มะม่วง (เสียบยอด) จ านวน 270 ต้นๆ ละ 35 บาท
4. ลองกอง (เสียบยอด) จ านวน 270 ต้นๆ ละ 40 บาท
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 450 ต้นๆ ละ 20 บาท
กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ
1. ถังพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 200 ลิตร จ านวน 90 ถังๆ ละ 700 บาท
2. กากน้ าตาล ขนาด 5 ลิตร จ านวน 90 แกลลอน ๆ ละ 120 บาท
3. หัวเช้ือจุลินทรีย์หน่อกล้วย ขนาด 1 ลิตร จ านวน 90 แกลลอนๆ ละ 100 บาท



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี ๒๕๖6

งบประมาณ ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (ธนาคารสุกร) ตามแนวพระราชด าริ (หย่อมบ้าน
ห้วยไคร้ใหม่ และหย่อมบ้านห้วยลึก)

109,400         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงแหง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4.1 : การประชุมท าความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมาย และการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
เล้ียงสุกร และการจัดต้ังธนาคารสุกร

109,400          จ านวน 2 จุด ๆ ละ 1 วัน คือ
จุดท่ี 1 หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ จ านวน 3 ครัวเรือน (จ านวน 16 คน)
จุดท่ี 2 หย่อมบ้านห้วยลึก 4 ครัวเรือน (จ านวน 20 คน)  
รวม 7 ครัวเรือน  (จ านวน 36 คน) พร้อมท้ังมอบลูกสุกรหย่านมจ านวน 140 ตัว อาหารสุกรจ านวน 70 
กระสอบ

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200             

2,400              1.วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
4,800              2.วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน ๆ ละ 2  ละ 1,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,900           (ด าเนินการ 2 จุด ๆ ท่ี 1 จ านวน 16 คน จุดท่ี 2 จ านวน 20 คน) ระยะเวลา 1 วัน

2,520              1. ค่าอาหารว่างจ านวน 36 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท
4,320              2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  36 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ  ๑๒๐ บาท
5,060              3. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม จ านวน 36 คนๆ ละ 140 บาท (จุดท่ี 1 จ านวน 16 คน จุดท่ี 2 จ านวน 20 คน)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 90,300           
       - วัสดุการเกษตร 90,300           

6,300              1. อาหารสุกรรุ่น (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) จ านวน 14 กระสอบๆ ละ 450 บาท
84,000            2. สุกรรุ่นอายุ 2-3 เดือน น้ าหนักไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จ านวน 28 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.5 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขาบ้านสามหม่ืน ตามแนว
พระราชด าริ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

189,100         

๑. งบด าเนินงาน 9,300             
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600             ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วันละๆ 6 ช่ัวโมงๆละ 600บาท 



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี ๒๕๖6
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,700             

3,600              1. ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 120 บาท
2,100              2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท

๒. งบลงทุน 179,800         
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
       ครุภัณฑ์การเกษตร 179,800         

65,000            1. จัดซ้ือเคร่ืองสีกาแฟเชอร่ี ขนาดใหญ่ จ านวน 1 เคร่ือง
47,000            2. จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

7,800              3. จัดเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
60,000            4. จัดซ้ือเคร่ืองขัดเมือกกาแฟ จ านวน 1 เคร่ือง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพ่ือพัฒนาชุมชน ในการเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ ตามแนวพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

320,700         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงแหง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6.1 การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางและสนับสนุนวัสดุพร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพ 
ตามแนวทางพระราชด าริ ในการ "สืบสาน รักษา  ต่อยอด" จ านวน 3 หมู่บ้าน (30 คน)

20,700           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 5,400             

  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)              5,400
              1,800 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท
              3,600 2. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาคเอกชน )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 11,700           
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 6,000               ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 30 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ               5,700

              3,600 1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 30คนๆ ละ ๑ ม้ือๆ ละ ๑๒๐ บาท
              2,100 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 30คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๓๕ บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 3,600             
        - วัสดุส านักงาน 2,100              ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน ในการประชุม 30 คนๆ ละ 70 บาท
        - วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 1,500              ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมฯ จ านวน 30 เล่มๆ ละ 50 บาท



งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565 ปี ๒๕๖6

งบประมาณ ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6.2 การน าร่องพัฒนาครัวเรือนตัวอย่างในการน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ 
ในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด"  เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้จ านวน 3 ครัวเรือน (30 คน)

300,000         

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
        -วัสดุการเกษตร 300,000          พันธ์ุพืช

จัดการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาครัวเรือนตัวอย่างในการน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ ในการ "สืบสาน รักษา 
ต่อยอด" เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ จ านวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร 100000 บาท / 1 หมู่บ้าน
พันธ์ุไม้ผล 
1. อโวกาโด (เสียบยอด) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30000 บาท/หมู่บ้าน
2. เงาะ (ติดตา/ก่ิงตอน) จ านวน 350 ต้นๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 17500 บาท/หมู่บ้าน
3. มะม่วง (เสียบยอด) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 10500 บาท/หมู่บ้าน
4. ลองกอง (เสียบยอด) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 40 บาท  รวมเป็นเงิน 12000 บาท/หมู่บ้าน
5. กล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน
6.ต้นกล้ามะนาวปลอดโรค จ านวน 150 ต้นๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
7.ต้นกล้าผักพ้ืนเมือง(ก่ิงตอน) จ านวน 600 ต้นๆ ละ 15 บาท  รวมเป็นเงิน 9000 บาท/หมู่บ้าน
8.ต้นกล้ากล้วย (ผ่าหน่อ) จ านวน 300 ต้นๆ ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 6000 บาท/หมู่บ้าน



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชด าริ 3,880,700     ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

451,600        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 230,400        
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 230,400        ค่าวิทยากร 8 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 1 คน จ านวน 8 หลักสูตร
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 171,200        
  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 16,000          1) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (หลักสูตรละ 2,000 บาท) จ านวน 8 หลักสูตร
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 155,200                                                                                                                                               -   

57,600           1) ค่ายานพาหนะผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 ราย จ านวน 2 เท่ียวต่อวัน เท่ียวละ 120 บาท จ านวน 8 
หลักสูตร

24,000           2) อุปกรณ์ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 30 คน คน ละ 100 บาท จ านวน 8 หลักสูตร
42,000           3) อาหารกลางวัน 35 คน (ผู้เข้าอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท.3 คน) 1 ม้ือ ม้ือ ละ 150 บาท จ านวน 8

 หลักสูตร

19,600           4) อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 คน (ผู้เข้าอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท. 3 คน) 2 ม้ือ มือละ 35 บาท 
จ านวน 8 หลักสูตร

12,000           5) เอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด ชุด ละ 50 บาท จ านวน 8 หลักสูตร
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 50,000          
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000           วัสดุส านักงาน
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 40,000           ค่าวัสดุการเกษตรท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติ (หลักสูตรละ 5000 จ านวน 8 หลักสูตร ) เช่น เมล็ดพันธ์ุผัก  เศษพืชแห้ง 

มูลสัตว์ กากน้ าตาล พันธ์ุปลา พันธ์ุไก่ กล้าหม่อน ข้ีเล่ือย วัสดุในการท าก้อนเห็ด เป็นต้น

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4.2 การพัฒนาท่ีดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย
ตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านนาเกียน

        389,200

๑. งบด าเนินงาน 389,200        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 389,200        
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 56,800           

10,800           ค่าเบ้ียเล้ียง 120 ต่อวัน 3 คน  30 วัน รวม 10,800 บาท
36,000           ค่าท่ีพัก 500 บาทต่อคืน 3 คน 24 วัน รวม 36,000 บาท
10,000           ค่าพาหนะ

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 130,000         
10,000           ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารป้ายไวนิล

120,000         ค่าจ้างเหมาการจัดหาหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 202,400        
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,000             
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000           
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,400             
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 170,000         ค่าวัสดุจัดท าปุ๋ยหมัก 3400 บาทต่อตัน (ฟาง มูลสัตว์)
กิจกรรมย่อยท่ี 4.3 การพัฒนาระบบการกระจายน้ าและระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์เพ่ือท าการเกษตรกรรม
แบบพอเพียงโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง

     3,039,900

๑. งบด าเนินงาน 39,900          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 39,900          
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 24,900          
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 24,900           

5,400             ค่าเบ้ียเล้ียง 120 ต่อวัน 3 คน  15 วัน
19,500           ค่าท่ีพัก 500 บาทต่อคืน 3 คน 13 วัน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 15,000          
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,000             
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000           



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๒. งบลงทุน 3,000,000     
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,000,000     
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า 3,000,000       ค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าความยาว 1068 เมตร พร้อมระบบกระจายน้ ายาว 845 เมตร พ้ืนท่ีได้รับ

ประโยชน์ 400 ไร่ พ้ืนท่ีบ้านแม่หลวอง หมู่ท่ี 2 ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามา
แบบท่ีแนบ



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรวิชญา

2,654,200         ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมย่อยท่ี 5.1 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรวิชญา

2,524,200         

กิจกรรมย่อยท่ี 5.1.1 การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ดินและน้ าและการท าการเกษตรกรรมในโครงการเกษตรวิชญา

2,524,200         

๑. งบด าเนินงาน 2,524,200         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 2,351,200         
          (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,400

5,400  ค่าเบ้ียเล้ียง  120 ต่อวัน 3 คน  15 วัน
15,000  ค่าท่ีพัก   500 บาทต่อคืน 3 คน 10 วัน

          (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,300,000
200,000 ค่าจ้างเหมาท าทางล าเลียงระยะทาง 1 กม. กม.ละ 200,000 บาท

1,200,000 ค่าจ้างเหมาสร้างบันไดดินต่อเน่ือง พ้ืนท่ี 60 ไร่ ไร่ละ 20000 บาท
210,000 ค่าจ้างเหมาสร้างคูรับน้ าขอบเขาแบบท่ี 6 ระยะทาง 3 กม. กม.ละ 70,000 บาท
140,000 ค่าจ้าเหมาสร้างแถบหญ้าแฝกพ้ืนท่ี 70 ไร่ ไร่ละ 20000 บาท

80,000 ค่าจ้างเหมาขุดคันคูเบนน้ าระยะทาง 1 กม. กม.ละ 80,000 บาท
70,000 ค่าจ้าเหมาคนงานซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพ้ืนท่ี 100 ไร่ ไร่ละ 700 บาท
50,000 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและซ่อมแซมแนวหญ้าแฝก พ้ืนท่ี 100 ไร่ ไร่ละ 500 บาท

200,000 ค่าจ้างเหมาสร้างบ่อดักตะกอน 2 แห่ง แห่งละ 100000 บาท
150,000 ค่าตัวอย่างจ านวน 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 ม้ือ อัตรา 35 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 173,000            
        (๑) วัสดุส านักงาน 10,000               
        (๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  10,000
        (3) วัสดุการเกษตร 153,000             ค่าวัสดุจัดท าปุ๋ยหมัก (ฟาง ข้ีวัว) อัตรา 3400 บาทต่อตัน  จ านวน 50 ตัน
กิจกรรมย่อยท่ี 5.2 การจัดท าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา และการติดตามประเมินผล
โครงการ

130,000            

๑. งบด าเนินงาน 130,000            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 90,000              
          (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 10,000

2,500  ค่าเบ้ียเล้ียง  120 ต่อวัน 3 คน  7 วัน
7,500  ค่าท่ีพัก 500 บาทต่อคืน 3 คน 5 วัน

          (๖)  ค่าจ้างเหมาบริการ 25,000
20,000 ค่าท าเอกสารเข้าเล่ม

5,000 ค่าป้ายไวนิล
          (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 55,000

37,500 ค่าอาหารกลางวัน อัตรา 150 บาท 5 วัน 50 คน
17,500 ค่าอาหารว่าง 50 คน 10 ม้ือ อัตรา 35 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 40,000
          (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000               
          (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  10,000               
          (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000               



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 6 การขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่

1,336,500         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 6.1 การวางแผนบูรณาการการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริหน่วยงาน
ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

666,500            

กิจกรรมย่อยท่ี 6.1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

42,500              

    1. งบด าเนินงาน

         1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

          1.1.2 ค่าใช้สอย 42,500              

               (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 42,500              

12,000               

               9,500                 

4,000                 

12,000               

5,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 6.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

207,000            

1) งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน 30,000              

      (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 30,000              

1.1.2 ค่าใช้สอย 177,000            

      (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 177,000            

24,000               

80,000               2) ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมประชุม (จ านวน 80 คนๆ ละ 1,000 บาท)

48,000               3) ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 80 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน)

16,000               4) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (จ านวน 80 คนๆ ละ 50 บาท 4 ม้ือ)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

3) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (40 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ)

4) ค่าอาหารกลางวัน (40 คนๆ ละ 300 บาท 1 ม้ือ)

5) ค่าวัสดุประกอบการประชุม

2) ค่าเอกสารประกอบการประชุมม่ (จ านวน 40 ชุด)

1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (40 คนๆ ละ 300 บาท)

1) ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 5 คนๆ ละ 600 บาท 5 ช่ัวโมง 2 วัน)

1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (จ านวน 80 คนๆ ละ 300 บาท)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

3,000                 5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม

6,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 6.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการด าเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาท่ีได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานการศึกาจังหวัดเชียงใหม่

417,000            

1) งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน 30,000              

      (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 30,000              1) ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 5 คนๆ ละ 600 บาท 5 ช่ัวโมง 2 วัน)

1.1.2 ค่าใช้สอย 297,000            

       (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 171,000            

24,000               

80,000               2) ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมประชุม (จ านวน 80 คนๆ ละ 1,000 บาท)

16,000               3) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (จ านวน 80 คนๆ ละ 50 บาท 4 ม้ือ)

48,000               4)  ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 80 คนๆ ละ 300 บาท 2 วัน)

3,000                 5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม

      (8) ค่าจ้างเหมาบริการ 126,000            

90,000               6) ค่าอาหารกลางวันสนับสนุน รร. 18 รร. ในจังหวัดเชียงใหม่ รร. ละ 5,000 บาท ในการรับมอบนโยบาย
การด าเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

36,000               7)  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมสนับสนุน รร. 18 รร. ในจังหวัดเชียงใหม่ รร. ละ 2,000 บาท ในการรับ
มอบนโยบายการด าเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ 90,000              

         (1) วัสดุการเกษตร 90,000              1) วัสดุการเกษตรเพ่ือขับเคล่ือนสนับสนุน รร. 18 รร. ในจังหวัดเชียงใหม่ๆ ละ 5,000 บาท ในการรับมอบ
นโยบายการด าเนินกิจกรรมให้กับสถานศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมย่อยท่ี 6.2 การบูรณาการการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริหน่วยงาน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายเยาวชนเชียงใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ขออยู่อย่างพอเพียง)

349,800            

1) งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน

      (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 28,800              

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 8 คนๆ ละ 1 ช่ัวโมง 2 วัน จ านวน 3 รุ่น)

1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (จ านวน 80 คนๆ ละ 300 บาท)

 1) ค่าวัสดุประกอบการประชุม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.2 ค่าใช้สอย

       (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 321,000            

18,000               

150,000             

              5,000                 

60,000               

30,000               

48,000               

10,000               

กิจกรรมย่อยท่ี 6.3 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริหน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(ออกนิเทศโรงเรียนต้นแบบขับเคล่ือนโครงการพระราชด ารอ 18 หน่วยงาน)

282,200            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

1) งบด าเนินงาน 282,200            

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน 15,000              

         (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 15,000              

1.1.2 ค่าใช้สอย 256,200            

        (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 138,000            

4,500                 

75,000               

22,500               

36,000               

       (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 118,200            

9,000                 

2,200                 

3,000                 

2,000                 

2,000                 

2,000                 6) ค่าเอกสารโครงการกิจกรรมนิทรรศการ

60,000               

 1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (จ านวน 18 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท) 

1) ค่าพาหนะคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรม (จ านวน 15 คนๆ ละ 300 บาท)

 6) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (จ านวน 300 คนๆ ละ 40 บาท 4 ม้ือ) 

 7) ค่าวัสดุอุปกรณ์กประกอบการอบรม

7) ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมนิทรรศการ (จ านวน 200 คนๆ ละ 300  บาท 1 วัน)

4) ค่าเอกสารคณะกรรมการนิเทศ

3) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการนิเทศ (จ านวน 15 คนๆ ละ 50 บาท 4 ม้ือ)

5) ค่าเอกสารนิเทศ

 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก (จ านวน 15 คนๆ ละ 1,000 บาท) 

2) ค่าอาหารเย็นการประชุมคณะกรรมการนิเทศ  (จ านวน 15 คนๆ ละ 150 บาท 1 วัน)

1) ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการนิเทศ (จ านวน 15 คนๆ ละ 300  บาท 2 วัน)

3) ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี (จ านวน 15 คนๆ ละ 300 บาท 5 วัน)

 2) ค่าท่ีพัก (จ านวน 300 คนๆ ละ 500 บาท)  (จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน 1 คืน)

 3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม

 4) ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 300 คนๆ ละ 100 บาท 2 วัน) 

 5) ค่าอาหารเย็น (จ านวน 300 คนๆ ละ 100 บาท 1 วัน) 

2) ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี (จ านวน 15 คนๆ ละ 500 บาท 10 วัน)

4) ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (จ านวน 15 คนๆ ละ 10 วัน 240 บาท)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖ ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

20,000               

18,000               

1.1.3 ค่าวัสดุ 11,000              

3,000                 

3,000                 

5,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 6.4 ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

38,000              

1) งบด าเนินงาน 38,000              

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.2 ค่าใช้สอย

        (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 15,000              

        (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 20,000              

15,000               

5,000                 

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,000                

       (3) ค่าวัสดุส านักงาน 3,000                

1) ค่าวัสดุอุปกรณ์

8) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมกิจกรรมนิทรรศการ (จ านวน 200 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ)

 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์

1) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการฯ (จ านวน 50 คนๆ ละ 300 บาท) 

 2) ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม (จ านวน 50 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ) 

3) ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนิทรรศการ

2) ค่าวัสดุอุปกรณ์การนิเทศ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

1) ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 50 คนๆ ละ 300  บาท 1 วัน) 

9) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนิทรรศการ (จ านวน 18 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท)



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 7 แสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัด
เชียงใหม่

1,500,000  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000   จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)



ล ำดับควำมส ำคัญ 6 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อควำม

ยั่งยืน 
2. งบประมำณ 9,259,700 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความยั่งยืน 
ประจ าปี 2566 
9,259,700 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2566 - 2570 
 

 

ด ำเนินกำรในพื้นที่ 25 อ ำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)  (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
        ล าดับความส าคัญ  6 
 

ชื่อโครงการ  : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน  
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความยั่งยืน ประจ าปี 2566 
           วงเงิน 9,259,700 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับ

ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ ศอ.ปส.จ.ชม. 
ผู้รับผิดชอบ : นายกนก  ศรีวิชัยนันท์        ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5389 0138 
 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการป้องกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย  
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ  
ทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ความรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็นความมั่นคงถือเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินการหลักที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการก าหนดเป้าหมายส าคัญ ประกอบด้วย (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  



2 
 

(2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคง เป็นที่ชื่น
ชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจึงได้ก าหนดแผนย่อยแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดใน
ห้วงระยะเวลา 5 – 10 - 15 - 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 ด าเนินการ 
“ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570  
จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอ้ือต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมาย
ในช่วงปี พ.ศ. 2571 – 2575 ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุ
เป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ. 2576 - 2580 ที่ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง ในการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ คือ (1) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือ
กดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนา
พ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และ
นักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (2) การสกัดกั้นการน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละ
ละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวน
ทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ  
(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก  
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มียาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางการด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (5) การป้องกันยาเสพติด 
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (6) การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยการ
เสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสติดของแต่ละกลุ่ม เป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
และ (7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด  
โดยการคัดกรองประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและให้การบ าบัดที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
ให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
         สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยด้านตะวันตกของภาคเหนือตอนบน ในภาพรวมปรากฏการ
พยายามลักลอบน าเข้า ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และคีตามีน จากแหล่งผลิตนอกประเทศเพ่ือน ามาค้า ในประเทศและยังถูกใช้
เป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพ้ืนที่ชนกลุ่มน้อยของประเทศเมียนมาเข้าสู่ชายแดนของประเทศไทย
ด้านจังหวัดเชียงใหม่ ในปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งการลักลอบน าเข้าในแต่ละครั้งมีปริมาณที่มากขึ้น เป็นผล  
มาจากพ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งแหล่งผลิตยาบ้าและไอซ์ มีสถานการณ์ความไม่สงบจากการสู้รบระหว่างกองทัพสหภาพเมียนมา
กับกองก าลังชนกลุ่มน้อย ชนกลุ่มน้อยที่ลักลอบผลิตยาเสพติดหลัก เช่น กลุ่มว้า กลุ่มโกกั้ง และกลุ่มเมืองลา เร่งระบาย  
ยาเสพติดออกจากพ้ืนที่เพ่ือลดการสูญเสียและเพ่ือหารายได้ นอกจากนี้ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที ่
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รัฐฉานใต้ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ปรากฏข่าวสารว่ามีผู้ผลิตรายใหม่ (รายย่อย) ในลักษณะผลิตอัดเม็ดเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในรัฐฉาน ได้แก่ กลุ่มว้า อาข่า ลีซอ มูเซอ จีนฮ่อ และไทยใหญ่ 

การล าเลียงยาเสพติด ส่วนมากจะพบมากทางด้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด 
กองก าลังว้า (UWSA) และกลุ่ม อส.ทมม.เชื้อสายมูเซอ ในเขตสหภาพเมียนมายังคงมีการติดต่อประสานงานกับขบวนการ
ลักลอบล าเลียงยาเสพติดชาวเขาในเขตไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลักลอบล าเลียงของขบวนการฯ เชื้อสายมูเซอ จากภายนอก
ประเทศพบว่ามีการใช้วิธีการทยอยขนครั้งละหลักล้าน/แสนเม็ดด้วยวิธีการเดินเท้าเข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ 

สถานการณ์ในประเทศ 
๑. การผลิตยาเสพติด จากข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่ปลูกฝิ่นของไทยฤดูกาลปี ๒๕๖3/๖4 ของสถาบันส ารวจและ

ติดตามการปลูกพืชเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564) พบการลักลอบปลูกฝิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 71.14 ไร่ มีจ านวนลดลงจากฤดูกาล ๒๕๖2/๖3 ร้อยละ 11.82 โดยพ้ืนที่ที่มีการปลูกฝิ่น ๓ ล าดับแรก 
ได้แก่ อ าเภอแม่แตง อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอพร้าว ลักษณะการปลูกฝิ่นโดยทั่วไป จากการส ารวจทางอากาศ พบว่า  
แปลงส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงแต่มีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันหลายแปลงในเขตป่าลึกอยู่ห่างไกลและกันดารยิ่งขึ้น 
โดยมีทั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เดิมและเปิดพ้ืนที่แปลงใหม่ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ระบบน้ าสปริงเกอร์ พ้ืนที่ปลูกฝิ่นลดลงจากปีที่แล้ว
เนื่องจากมีการด าเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูปลูก  

๒. การลักลอบน าเข้า สถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่  
พ้ืนที่ลักลอบน าเข้ายาเสพติดหลักยังคงเป็นพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยาเสพติดหลัก
ที่มีการลักลอบน าเข้า ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตและแหล่งเก็บพักยาเสพติด
ของกลุ่มนักค้าฝั่งประเทศเมียนมา ประกอบกับปัญหาทางการเมืองของกองทัพสหภาพเมียนมาและชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ค้า
ยาเสพติดได้เร่งผลิตและจ าหน่ายอย่างไม่จ ากัด อีกท้ังมีการลดราคายาเสพติดลงเพ่ือสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย
มากขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถูกรัฐบาลสหภาพเมียนมา กดดันให้ยุติบทบาทหรือเลิกผลิต จนส่งผลให้เกิด Over 
Supply ในประเทศไทยจ านวนมาก และมีการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังกลุ่มประเทศที่สาม สั งเกตได้จาก
ปริมาณการจับกุมยาเสพติดจ านวนมากในห้วงที่ผ่านมากลุ่มลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยกลุ่มหลักคือกลุ่มเชื้อ
สายมูเซอ และเชื้อสายอาข่า ซึ่งมีกองก าลังกระจายอยู่บริเวณตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง 
อ าเภอเชียงดาว โดยมีเครือข่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มอาข่า กลุ่มม้ง และคนไทยพ้ืนราบ เป็นผู้ล าเลียงต่อเพ่ือส่งยาเสพติด
ให้กับลูกค้าภายในประเทศ โดยบางรายมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวท าให้ยากต่อการตรวจค้น ปรากฏข่าวสารกลุ่มล าเลียง
บริเวณแนวชายแดนและพ้ืนที่ตอนใน ได้แก่ กลุ่มมูเซอ พื้นที่อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ช่องทางที่ปรากฏข่าวสารการลักลอบน าเข้ายาเสพติดชายแดนด้านจังหวัดชียงใหม่ ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่อาย 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติดและแหล่งเก็บพักยาเสพติดในพ้ืนที่สหภาพ
เมียนมา โดยส่วนมากเป็นแหล่งเดิมท่ีปรากฏข่าวสาร ได้แก่ 
- ช่องทางดอยสามเส้าใหญ่ ช่องทางบ้านห้วยส้าน ช่องทางสันต้นดู่ ช่องทางนายอย ช่องทางนามะอ้ืน ช่องทางคอกวัว และ
ช่องทางป่ากุ๋ย/ล าน้ ากก ในพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่    
- ช่องทางผาบ่อง ช่องทางดอยอุ่น บริเวณพ้ืนที่ดอยผ้าห่มปก ต.ม่อนปิน อ.ฝาง 
- ช่องทางธรรมชาติระหว่างช่องทางเมืองนะ (MB ๙๓๗๘๕๗) - ช่องทางหนองเขียว (MB ๙๔๘๙) อ าเภอเชียงดาว 
- ช่องทางกิ่วผาวอก ช่องทางหนองกะลาง ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 

ความเร่งด่วน :  
ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่สามารถน าผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา (ทุกระบบ) 

จ านวนทั้งสิ้น 8,406 ราย โดยกลุ่มที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ จ านวน 4,144 ราย ระบบ บังคับบ าบัด 
จ านวน 3,901 ราย และระบบต้องโทษ จ านวน 361 ราย กลุ่มผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยกลุ่ มต้องโทษและบังคับบ าบัด
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 30 - 34 ปี กลุ่มสมัครใจส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่วง  
วัยท างาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ทั้งในภาคการเกษตร ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ฯลฯ  
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โดยส่วนมากจะเป็นผู้มีรายได้รับจ้างรายวัน โดยมีรายได้ค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ระหว่างวันละ 100-500 บาท ชนิดยาเสพติด 
ที่มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า รองลงมา ได้แก่ ฝิ่นและเฮโรอีน ส่วนยาเสพติดชนิดอ่ืนมีบ้างเล็กน้อย  
เช่น ไอซ์ กัญชา คีตามีน และสารระเหย ซึ่งทั้งเฮโรอีนและฝิ่นจะพบมากในกลุ่มชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง โดยยังคงมีมุมมองว่าฝิ่น 
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต มีการใช้เพ่ือเสริมการท างานภาคการเกษตรให้สามารถท างานได้ทน อีกทั้งมีการใช้ฝิ่นเพ่ือบรรเทาปวด
เป็นยารักษาโรคเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น 

ดังนั้น ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ก าหนดเป้าหมายคือ สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โดยด าเนินการลดจ านวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระท าผิดซ้ าในระดับพ้ืนที่ 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

     (2.1.1) เพ่ือควบคุมและลดระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้าง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่  

     (2.1.2) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง ป้องกัน บ าบัด และปราบปราม จนสามารถลดและควบคุมสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาขน 

(2.1.3) เพ่ือลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้สารเสพติด 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้น ตุลาคม 2565      สิ้นสุด กันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 25 อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
  (๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี (หมู่บ้าน) 
      (๔.๒) ผลผลิต  

  ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุ่มประชากร โดยประชาชนมีสว่นรว่มกับภาครฐั  และน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 

    (๔.๓) ผลลัพธ์  
(4.3.1) ประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
(4.3.2) สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
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  (๔.๔) ผลกระทบ : 
              เชิงบวก : ประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐ 
  เชิงลบ : - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
     (5.1) กิจกรรมหลักท่ี 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความยั่งยืน ประจ าปี 2566  

งบประมาณ 9,259,700 บาท     
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ /ที่ท าการปกครองอ าเภอ/ 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ 25 อ าเภอ/  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ / ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 สนับสนุน ส่ ง เสริมการจัดกิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์เ พ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน   

    

2 การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด       
3 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ

บุคคลากรด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในระดับพ้ืนที่ 

    

4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของ
จังหวัด/อ าเภอ 

    

5 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ระดับจังหวัด งบประมาณ 

    

6 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ระดับอ าเภอ   

    

7 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ 

    

8 การประชุมติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม 

    

9 หมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพ้ืนที่โครงการ
ร้อยใจรักษ์ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ (4 หมู่บ้าน) 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 9,259,700 บาท 
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(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 ซึ่งเน้นการด าเนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยมีอุดมการณ์สูงสุดคือ ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งต้องมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน ที่สร้างความเข้ าใจ
ให้กับทุกฝ่าย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในทุกมาตรการให้ประสาน
สอดคล้องกัน และมีเป้าหมายการด าเนินงานคือ ต้องมีหมู่บ้านสีขาวเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบ  
การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างรอบที่ 2/2562 และรอบที่ 2/2563 ปรากฏว่า หมู่บ้านสีขาว (ไม่มีปัญหา) 
เพ่ิมขึ้น 143 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น 7.63% และหมู่บ้านสีแดง (ปัญหามาก) ลดลง  37 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น 
75.51% และจ านวนผู้ค้าลดลง 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 ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 โดยมีผลด าเนินการห้วง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

1. ด้านการป้องกันยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
สถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป  โดยในกลุ่มเด็กปฐมวัยเน้นสร้างพ้ืนฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้ครู
โรงเรียนอนุบาลและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้สื่อการสอนตามแนวคิดทฤษฏี  Executive Function (EF)  
ที่ส านักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ มีเป้าหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 624 แห่ง มีผลด าเนินการ 624 แห่ง คิดเป็น 100%  
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 728 แห่ง มีผลด าเนินการ 728 แห่ง คิดเป็น 100% รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเด็ก 
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาผ่านครู/วิทยากร เสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิต จ านวน 743 แห่ง ด าเนินการได้ 743 
แห่ง คิดเป็น 100% โดยกลุ่มนักเรียนระดับมัธยม ขยายโอกาส อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ใช้กิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะ
ชีวิต/กิจกรรมเยาวชน ครูแกนน าค่ายศาสนธรรม มีเป้าหมาย 332 แห่ง ด าเนินการได้ 332 แห่ง คิดเป็น 100% ส าหรับ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา  ได้ด าเนินการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน จ านวน 180 คน นอกจากนั้น  
ได้ด าเนินโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. โดยการให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นแก่นักเรียนเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิต ได้โดยไม่ต้อง
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวนโรงเรียน 208 แห่ง จ านวนห้องเรียน 304 ห้อง จ านวน
นักเรียน 6,567 คน และจ านวนครูทั้งหมด 137 คน  และสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ได้ด าเนินโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 38 แห่ง  
ส าหรับโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus safety zone) ได้มีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 แห่ง นอกจากนั้น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน จ านวน 200 แห่ง ด าเนินการได้ 221 แห่ง คิดเป็น 110.5%  
และสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป จ านวน 350 แห่ง ด าเนินการได้ 353 แห่ง คิดเป็น 100.86% และ 
มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จ านวน 42 แห่ง และที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (มยส.) จ านวน 20 แห่ง 
ส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน  ด าเนินการได้ครบ
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 100% รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ครบตามจ านวน
เป้าหมาย 560 แห่ง และพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 27 แห่ง คิดเป็น 100% เช่นกัน นอกจากนั้น 
จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (9 ขั้นตอน) 
ด าเนินการได้ครบ 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน การจัดระเบียบสังคมในพ้ืนที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ด้วยการออกตรวจตรา 
สถานประกอบการสถานบันเทิง โรงแรม หอพัก โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต โรงงานรอบสถานศึกษา เป็นประจ า 
ทุกเดือน ๆ ละอย่างน้อย 2 ครั้ ง จ านวนทั้งสิ้น 2,035 ครั้ ง และมีผลการด าเนินการ ต่อสถานบริการหรือ 
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามค าสั่ง หน.คสช.  ที่ 22/2558 คือ 1. สั่งปิด
สถานบริการหรือคล้ายสถานบริการ ตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ 
และข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 15 แห่ง  2. สั่งปิดสถานบริการหรือคล้ายสถาน
บริการ ตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลา จ านวน 1 แห่ง ส าหรับ
การขับเคลื่อนโครงการ To be number one จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งชมรมฯ ทั้งหมด 523 ชมรม ดังนี้ ชมรมฯ  
ในสถานศึกษา จ านวน 307 ชมรม ในชุมชน จ านวน 163 ชมรม ในสถานประกอบการ จ านวน 45 ชมรม และในกลุ่ม
กระทรวงยุติธรรม จ านวน 8 ชมรม 
          2. ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด เพ่ือน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาทุกระบบ จ านวน 
8,037 ราย มีผลด าเนินการ 9 ,126 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.55 แยกเป็นระบบสมัครใจ เป้าหมาย 5,487 ราย 
ด าเนินการได้ 4,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.62 ระบบบังคับบ าบัด เป้าหมาย 1,770 ราย ด าเนินการได้ 3,891 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 219.83 ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 780 ราย ด าเนินการได้ 866 ราย คิดเป็นร้อยละ 110.02 และ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) จ านวน 785 ราย คิด เป็นร้อยละ 96.79 
ติดตามระบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ านวน 355 ราย คิดเป็น   ร้อยละ 74.74 ติดตามระบบบังคับบ าบัด จ านวน 
612 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.69 และติดตามในระบบต้องโทษ จ านวน 703 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
          3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด เพ่ือควบคุมสกัดกั้นยาเสพติดปราบปราม ท าลายกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ทุกระดับ โดยมีเป้าหมายการจับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 2,788 คดี  โดยจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
ตามหมายจับ 277 ราย ด าเนินการขออนุมัติให้จับกุมฐานความผิดสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ (ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ 
ม.6, ม.8) 349 ราย ด าเนินการขออนุมัติยึด/อายัดทรัพย์สินไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. 291 ราย จ านวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด
มูลค่า 77,362,036 บาท และด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง จ านวน 13 ราย  
          4. ด้านการบริหารจัดการ ศอ.ปส.จ.ชม. ได้อ านวยการบริหารจัดการและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ควบคุม 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

    ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ   อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 
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(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ ์

 (10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
  ต้องท ารายงานการศึกษา 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
     - 
 
 (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
     - ไม่มี 
 
 
 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความ่ันคงและความสงบ
โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน ประจ าปี 2566 9,259,700
กิจกรรมหลักท่ี 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2566     9,259,700
กิจกรรมย่อย 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

    5,709,200 การจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง การประชุมประชาคม การ Re x-ray การประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การรับรองครัวเรือน/การมอบธง
ขาวหรือใบประกาศเพ่ือยกย่องเป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ     5,709,200  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 80 คน x 35 บาท x 2,039 หมู่บ้าน
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด     1,500,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
  (1) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     1,500,000  -ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 5,000 บาท (12เดือน)
กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี

         69,300 ด าเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอ าเภอ 25 อ าเภอ 
และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ทุกแห่ง

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)            3,600  -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมฯ          65,700

          30,000 1. ค่าพาหนะเดินทาง (ตามอัตราค่ารถโดยสารประจ าทาง) ให้แก่ผู้เข้าอบรม จ านวน 60 คน
          24,500 2. ค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 70 คน ๆ ละ 350 บาท
            7,000 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 ม้ือ
            4,200 4. ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวัสดุเคร่ืองเขียน จ านวน 60 ชุด ๆ ละ 70 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อ าเภอ        496,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
  (1) วัสดุเวชภัณฑ์        496,000  -ค่าชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ 32,000 ชุด ๆ ละ 15.50 บาท (จัดซ้ือจากองค์การเภสัชกรรม)

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัด        285,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย        285,000
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ           70,000 1. ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2,000 คน ๆ ละ 35 บาท

          50,000 2. ค่าจ้างพาหนะ (เหมา) ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            5,000 3. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีพิธีเปิดงาน
          25,000 4. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีประกวด/แข่งขัน จ านวน 5 จุด ๆ ละ 5,000 บาท
          25,000 5. ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน 5 จุด ๆ ละ 5,000 บาท
          10,000 6. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
          50,000 7. ค่าจ้างเหมาจัดท าถ้วยรางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร
          20,000 8. ค่าจ้างเหมาผู้ด าเนินรายการ
          30,000 9. ค่าจ้างเหมาผู้ท าหน้าท่ีตัดสินการประกวด/แข่งขัน

กิจกรรมย่อยท่ี 1.6 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับอ าเภอ        812,500
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย        812,500
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ         437,500 1. ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25 อ าเภอ

อ าเภอละ 500 คน ๆ ละ 35 บาท
        125,000 2. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีพิธีเปิดงาน จ านวน 25 อ าเภอๆ ละ 5,000 บาท
        125,000 3. ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน 25 อ าเภอ ละ 5,000 บาท
        125,000 4. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน จ านวน 25 อ าเภอๆ ละ 5,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ปี 2566 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.7 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

64,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 64,000

24,000 1. ค่าเบ้ียเล้ียงให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล จ านวน 20 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน
10,000 2. ค่าเช่าท่ีพักให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล จ านวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน
30,000 3. ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล  จ านวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท 5 คร้ัง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม 69,300 ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
อ าเภอ 25 อ าเภอ และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ทุกแห่ง

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)            3,600  -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 65,700
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมฯ 30,000 1. ค่าพาหนะเดินทาง (ตามอัตราค่ารถโดยสารประจ าทาง) ให้แก่ผู้เข้าอบรม จ านวน 60 คน

          24,500 2. ค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 70 คน ๆ ละ 350 บาท
            7,000 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 ม้ือ
            4,200 4. ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 60 ชุด ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.9 หมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ (4 หมู่บ้าน) โดยมีวิธีด าเนินการดังน้ี

       254,400 1. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ "หมู่บ้านปลอดยาเสพติด"
2. ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ และแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน (คร้ังท่ี 1)
3. ลงพ้ืนท่ีประเมินหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน (คร้ังท่ี 2)
4. มอบป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดให้กับหมู่บ้านท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมฯ        134,400 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 80 คน ๆ ละ

35 บาท 12 คร้ัง
1.1.3 ค่าวัสดุ
  (1) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน        120,000 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 10,000 บาท



ล ำดับควำมส ำคัญ 12 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรเด็กและเยำวชนร่วมสร้ำงกระแส ป้องกันยำเสพติด 
2. งบประมำณ 4,283,300 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1,110,700 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
แก่เยาวชน 
1,639,700 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
1,532,900 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรเด็กและเยำวชนร่วมสร้ำงกระแส ป้องกันยำเสพติด 
 

 

ด ำเนินกำรในพื้นที่ 25 อ ำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 



1 
 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  12 

 

ชื่อโครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด  
กิจกรรมหลักที่ 1 : การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  วงเงิน 1,110,700 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน 

  วงเงิน 1,639,700 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 3 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

  วงเงิน 1,532,900 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือ  

ทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
หน่วยด าเนินการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นายจตุชัย มณีรัตน์    ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 211048 ต่อ 113  

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ

และการต่างประเทศที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการควบคุมสภาพปัญหายาเสพติดให้ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงก าหนด
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกัน กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เป้าหมาย: เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชน  
เพ่ือลดปัญหาผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่โดยมีมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดเน้นการกระตุ้นและรณรงค์ระดับของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1) กลุ่มปฐมวัย (อายุ ๒ - 6 ปี) ๒) กลุ่มเด็กและ
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (ป.1- ป. ๖) เด็กมัธยมศึกษา (ม.1-3) มัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสถานประกอบการ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น ๑ ใน 12 จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส าคัญ
และการระบาดที่สูงกว่าพ้ืนที่ทั่วไปมีการน ายาเสพติดเข้าตามแนวชายแดนดังนั้นปัญหาเยาวชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติดจึงมีโอกาสมากกว่าพ้ืนที่ปกติจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (จากแบบ 315) พ้ืนที่ ปปส. ภาค ๕ 
(ต.ค. ๒๕6๒-มี.ค. ๒๕6๓) จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด จ านวน 9,613 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 
ของประเทศไทย ซึ่งแยกเป็นระบบสมัครใจ จ านวน 4,518 คน ระบบบังคับบ าบัด จ านวน 4,086 คน และระบบต้องโทษ 
จ านวน 1,009 คน ผู้มารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.7 มีอายุเฉลี่ย 37 ปี อายุต่ าสุด 13 ปี สูงสุด 91 ปี  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นโครงการที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือ
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชนและยุทธศาสตร์ 
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยคณะกรรมการโครงการ To BE NUMBER ONE 
จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการด าเนินงานให้บรรลุตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE 
โดยเพ่ิมโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชน , กลุ่มวัยแรงงานและประชาชนทั่วไปเพ่ือด าเนินการกิจกรรมในรูปแบบ
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ต่างๆ เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE, ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกชมรมในอ าเภอ ชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุกระดับ โดยมีทุกภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ  
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณและสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมสิ่งส าคัญที่จะท าให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
มีความเข้มแข็งและสามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่คือการสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาส
ได้แสดงความสามารถและได้แสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวและ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งทางร่างกายจิตใจและมีพลังในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

ความเร่งด่วน : โครงการ TO BENUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการรณรงค์ 
ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชนในชุมชน โดยให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1) เพื่อรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน วัยท างานและประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

3) เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2566    
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ 25 อ าเภอ 

204 ต าบล 

(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  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ  6 – 24 ปี ร้อยละ 90 
มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ จ านวน 25 แห่ง 
มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ จ านวน 25 แห่ง 
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จ านวน 350 ชมรม 
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน 350 ชมรม 
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  จ านวน 7 ชมรม 
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ  5 ชมรม 
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(๔.๒) ผลผลิต 
(1) แกนน าชมรม 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) ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(7) ผลงานสมาชิกแกนน า TO BE NUMBER ONE ด าเนินงานในชมรมฯ 
(8) อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ 

(๔.๓) ผลลัพธ์  
(๑) เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 
(2) เกิดกระแสการปลุกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ 
(3) มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 

NUMBER ONE ทุกอ าเภอภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิดการสนับสนุน  
จากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที ่

(4) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพ้ืนที่สร้างสรรค์ทุกอ าเภอ 
(5) มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับอ าเภอ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : 1. เยาวชนร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์แก่สังคมและประเทศชาติ 
        2. มีเครือข่ายร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เชิงลบ :  - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
     (5.1) กิจกรรมหลักท่ี 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

งบประมาณ 1,110,700 บาท     

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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 กิจกรรมค่าย  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) กิจกรรมหลักท่ี 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน 
งบประมาณ 1,639,700 บาท     

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO  BE NUMBER ONE IDOL ร ะดั บ 
ประเทศ  

    

3 การสนับสนุนการขับเคลื่อนเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

    

     (5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
งบประมาณ 1,532,900 บาท     

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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 าเนินงานชมรม  
TO BE NUMBER ONE ในรอบภาคเหนือ 

 ✓   

3 การประกวดผลการด าเนินงานชมรม  
TO BE NUMBER ONE  ในรอบลงพ้ืนที่ 

  ✓  

4 การประกวดผลการด าเนินงานชมรม  
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 

   ✓ 

5 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/
คณะท างานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

6 การพัฒนาเครือข่าย อ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE 

  ✓  

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 4,283,300 บาท 

(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  -  

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



5 
 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว  แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันท ี

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  : 
1. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในอ าเภอ ต าบล สถานศึกษา สถานประกอบการ และยุติธรรม  
2. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเชิงสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนวัยแรงงานและ

ประชาชนทั่วไป 
4. ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เยาวชนวัยแรงงานและประชนทั่วไป

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
5. นิเทศติดตามประเมินผลวางแผนพัฒนากิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นระยะทุก 3 เดือน 
6. ติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุม กวป./ ศพส.จ./นายอ าเภอ ทุกเดือน 
7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เวทีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง 
9. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกสิ้นปี 

  (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 ไม่มี 



          หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565  ปี 2566 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต : โครงการรักษาความ่ันคงและความสงบ

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแสป้องกันยาเสพติด    4,283,300

กิจกรรมหลักท่ี 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม ท่ีเอ้ือต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   1,110,700

กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  
และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด

      458,000

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน         38,400

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ          19,200 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 600 บาท/ช่ัวโมง X 8 ช่ัวโมง X 4 คน

         19,200 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 600 บาท/ช่ัวโมง X 8 ช่ัวโมง X 4 คน

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย       419,600

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          45,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) จ านวน 100 คน x 1 วัน (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาท่ีงาน 
กิโลเมตรละ 4 บาท)

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ            9,600 - ค่าตอบแทนพิธีกร  600 บาท/ช่ัวโมง x 8 ช่ัวโมง X 2 คน

       100,000 - ค่าเช่าสถานท่ี

         10,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน × 50 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน

         25,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน × 250 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน

       150,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมฯ (1. จัดต้ังเวทีขนาด 4 เมตร  x 12 เมตร พร้อมฉากเวที และป้ายประกวดการแข่งขัน ขนาด 4 เมตร 
x 12 เมตร จ านวน 2 เวที  2. เคร่ืองเสียง จ านวน 2 ชุดใหญ่

  (3) ค่าเงินรางวัล          80,000 - ค่าเงินรางวัล

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP         74,400

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         74,400

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          14,400 - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม 240 บาท x 20 คน x 3 วัน

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ          60,000 - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000 บาท x 3 วัน x 2 คัน

กิจกรรมท่ี 1.3 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 
ระดับภาค

        17,200

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         17,200

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ            7,200 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 240 บาท X 30 คน X 1 วัน

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ          10,000 - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเชียร์  2,000 บาท/ป้าย x 5 ป้าย

กิจกรรมท่ี 1.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 
ระดับประเทศ

      561,100

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ        281,100

       126,000 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์)  1,400 บาท/ห้อง/คืน X 30 ห้อง X 3 คืน

         20,300 - ค่าท่ีพัก(ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 2 คืน

         70,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน

         57,600 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 240บาท X 60 คน X 4 วัน

           7,200 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 3 วัน

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ        280,000 - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000 บาท x 4 วัน x 7 คัน
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์แก่เยาวชน

   1,639,700

กิจกรรมท่ี 2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ 
TO BE NUMBER ONE IDOL

      100,400

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน         38,400

       (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)          38,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ช่ัวโมง x 8 ช่ัวโมง x 2 คน x 2 วัน x 2 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         62,000

      (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          28,000 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 1,400 บาท/ห้อง/คืน x 10 ห้อง x 1 คืน x 2 คร้ัง

           8,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน x 50 บาท/ม้ือ x 2 ม้ือ/วัน x 2 วัน x 2 คร้ัง

         20,000 - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 250 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน x 2 วัน x 2 คร้ัง

           6,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกกรม คร้ังละ 6,000 บาท จ านวน 1 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 2.2 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER
 ONE IDOL ระดับประเทศ

      872,100

กิจกรรมย่อยท่ี 1 งานแถลงข่าวส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ       148,550

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย       148,550

       (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ        108,550

         14,000 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์)  1,400 บาท/ห้อง/คืน x 10 ห้อง x 1 คืน

         10,150 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 1 คืน

           9,600 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวดและกองเชียร์) 240 บาท X 20 คน X 2 วัน

           4,800 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 2 วัน

         70,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน

      (2) ค่าจ้างเหมาบริการ          40,000 - ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000 บาท x 2 คัน x 2 วัน
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 งานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL ระดับประเทศ

      723,550

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย       723,550

       (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ        523,550

         70,000 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับกองเชียร์) 1,400 บาท/ห้อง/คืน x 10 ห้อง x 1 คืน x 5 คร้ัง

         50,750 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 1 คืน x 5 คร้ัง

         48,000 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับกองเชียร์) 240บาท x 2 วัน x 20 คน X 5 คร้ัง

           4,800 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 2 วัน

       350,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน x 5 คร้ัง

       (2) ค่าจ้างเหมาบริการ        200,000 - ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000 บาท/คัน x 2 คัน x 2 วัน x 5 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 2.3 กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคล่ือนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน

      667,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนน า TO BE NUMBER ONE 141,600

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน         57,600

       (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)          57,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ช่ัวโมง X 8 ช่ัวโมง X2 คนX 6 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         84,000

      (2) ค่าจ้างเหมาบริการ          27,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 75 คน × 30 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน x 6 คร้ัง

         45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 75 คน × 100 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน x 6 คร้ัง

         12,000 - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายนิทรรศการ  2,000 บาท/ป้าย x 6 ป้าย



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565  ปี 2566 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE 
NUMBER ONE

      382,800

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน         28,800

    (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)          28,800 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาท/ช่ัวโมง X 8 ช่ัวโมง X 2 วัน X 3 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย       354,000

      (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม        168,000 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)  1,400 บาท/ห้อง/คืน X 40 ห้อง X 1 คืน x 3 คร้ัง

         48,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คน × 50 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน x 2 วัน x 3 คร้ัง

       120,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คน × 250 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน x 2 วัน x 3 คร้ัง

         18,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม คร้ังละ 6,000 บาท x 3 คร้ัง

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหาสถานประกอบการดีเด่น 
เพ่ือเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

        37,600

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน           9,600

     (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)            9,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ช่ัวโมง X 8 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         28,000

     (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม            6,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน × 30 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน X 2 คร้ัง

         10,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน × 100 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน X 2 คร้ัง

         12,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม คร้ังละ 6,000 บาท x 2 คร้ัง

กิจกรรมย่อยท่ี 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับภาค

      105,200

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน         19,200

     (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)          19,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ช่ัวโมง x 8 ช่ัวโมง x 4 คน



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565  ปี 2566 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         86,000

     (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          45,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม) จ านวน 100 คน x 1 วัน  (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาท่ีงาน กิโลเมตร
ละ 4 บาท)

         10,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน × 50 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน

         25,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน × 250 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน

           6,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม คร้ังละ 6,000 บาท x 1 คร้ัง

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

   1,532,900

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / 
สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

      187,000

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน         21,000

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ          21,000 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  600 บาท/ช่ัวโมง x 8 ช่ัวโมง x 5 คน

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย       166,000

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          86,000

         36,000 - ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท x 150 คน

         50,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) จ านวน 150 คน x 1 วัน (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาท่ีงาน 
กิโลเมตรละ 4 บาท)

  (2) ค่าเงินรางวัล          80,000 - ค่าเงินรางวัล

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ในรอบภาค

        90,000

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         90,000

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ          40,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบภาค 2,000 บาท/เล่ม X 20 เล่ม

         15,000 - ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดท า VTR ผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบภาค  (ความยาว 5 นาที)



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565  ปี 2566 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

         20,000 - ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดท าคู่มือ องค์ความรู้ และนวัตกรรม 1,000 บาท/เล่ม x 20 เล่ม

         15,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดท าวารสาร TO BE NUMBER ONE  300 บาท/เล่ม X 50 เล่ม

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ในรอบลงพ้ืนท่ี

      292,500

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย       292,500

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          50,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) จ านวน 150 คน x 1 วัน (โดยคิดตามระยะทางจากหน่วยงานมาท่ีงาน 
กิโลเมตรละ 4 บาท)

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ          15,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 150 คน × 50 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน

         37,500 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 150 คน × 250 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน

         40,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบลงพ้ืนท่ี 2,000 บาท/เล่ม X 20 เล่ม

       150,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม (ตกแต่งสถานท่ี จัดท าป้ายนิทรรศการ ผลการด าเนินงาน)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ระดับประเทศ

      877,600

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย       877,600

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ        442,600

       224,000 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับกองเชียร์) 1,400 บาท/ห้อง/คืน x 40 ห้อง x 4 คืน

         40,600 - ค่าท่ีพัก (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 1,450 บาท/ห้อง/คืน X 7 ห้อง x 4 คืน

         96,000 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับกองเชียร์) 240 บาท x 5 วัน x 80 คน

         12,000 - ค่าเบ้ียเล้ียง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) 240บาท X 10 คน X 5 วัน

         70,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ) ไป-กลับ 7,000 บาท x 10 คน

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ        150,000 - ค่าจ้างเหมาจัดท าบูธนิทรรศการ  (ตกแต่งสถานท่ี จัดท าป้ายนิทรรศการ ผลการด าเนินงาน)
ป้ายนิทรรศการ ขนาด1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 8 ป้าย ขนาด 3.66 x 2.44 เมตร จ านวน 1 ป้าย

         15,000 .-ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดท า VTR ผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ  (ความยาว 5 นาที)



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565  ปี 2566 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

         40,000 - ค่าจ้างเหมา ออกแบบ จัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ 2,000 บาท/เล่ม X 20 เล่ม

       230,000 - ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 
(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

กิจกรรมย่อยท่ี 3.5 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

        41,200

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน           9,600

     (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)            9,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 8 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         31,600  

     (๑) ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม            9,600 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คน × 30 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน x 2 คร้ัง

         16,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คน × 100 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน x 2 คร้ัง

           6,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุม

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย อ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE

        44,600  

๑. งบด าเนินงาน  

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน           9,600

     (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)            9,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท x 8 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         35,000

     (๑) ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม          10,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน × 50 บาท/ม้ือ × 2 ม้ือ/วัน x 2 คร้ัง

         25,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน × 250 บาท/ม้ือ x 1 ม้ือ/วัน x 2 คร้ัง



ล ำดับควำมส ำคัญ 18 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพื้นที่ชำยแดนและเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับท้องถิ่น 
2. งบประมำณ 3,116,100 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การฝึกอบรมประชาชนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหา
ภัยความมั่นคงในพื้นที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ 
990,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2  
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้น าที่ต้องการ 
มีส่วนร่วมในการซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
850,600 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3  
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน
ของ 5 อ าเภอชายแดน 
481,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง 
ที่ท าการปกครองอ าเภอไชยปราการ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 
ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่อาย 

กิจกรรมหลักที่ 4  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มอาสามัครป้องกันและแก้ไข 
ยาเสพติดตามแนวชายแดน 
447,500 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้างชุมชน
ชายแดนเข็มแข็ง 
347,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพื้นที่ชำยแดนและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับท้องถิ่น 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)      (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  18 

 

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการสร้างความม่ันคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ในระดับท้องถิ่น 

กิจกรรมหลักที่ 1 : การฝึกอบรมประชาชนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหาภัยความมั่นคงในพ้ืนที่อ าเภอ
ชายแดน ๕ อ าเภอ       วงเงิน 990,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้น าที่ต้องการมีส่วนร่วมในการซักซ้อม  
ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  วงเงิน 850,600 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 3 : การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน ของ ๕ อ าเภอชายแดน  วงเงิน 481,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน 
          วงเงิน 447,500 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 5 : การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา

ความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง   วงเงิน 347,000 บาท    
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือ 

ทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายกนก ศรีวิชัยนันท์         ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2615-6 
 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งได้ให้ความส าคัญเร่งรัดด าเนินการ  

แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕7) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดชายแดน
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นหรือได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ภาคส่วนได้มีการตระหนัก และมีจิตส านึกความมั่นคงด้านการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน  
เพ่ือน าพลังอ านาจของชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา เสริมด้านความมั่นคงของชาติ ได้อย่างประสาน สอดคล้อง และมีเอกภาพในการ
ด าเนินงานทั้งมิติภายในประเทศ และมิติต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การด าเนินงานในกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่อ าเภอชายแดนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ติดกับรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมา
ระยะทางชายแดนยาว 227 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ 
อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง มีต าบลติดกับแนวชายแดน 12 ต าบล 139 หมู่บ้าน มีช่องทางเข้า-ออกตามธรรมชาติ
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รวม 30 ช่องทาง สภาพเขตแนวชายแดนใหญ่เป็นป่าเขาระยะหลายกิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจนท าให้  
มีปัญหาตามแนวชายแดนมากมาย ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายในบริเวณชายแดนปัญหายาเสพติดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อที่น าพาโดยแรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมา ปัญหาการปักปันหลัก  
เขตแดน และทุ่นระเบิด ฯลฯ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัด ตามล าดับความรุนแรง ดังนี้ 
(1) ปัญหายาเสพติด 

1) การลักลอบน าเข้ายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมียาเสพติดจ านวนมากพักคอยตามแนว
ชายแดนด้านตรงข้ามในประเทศเพ่ือนบ้าน ตัวยาหลักยังคงเป็นยาบ้า ส่วนเฮโรอีนและยาไอซ์ มีแนวโน้มว่ามีการลักลอบ
ล าเลียงเพ่ิมข้ึน โดยปลายทางส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศที่สาม   

2) การลักลอบล าเลียงแต่ละครั้งจ าด าเนินการในปริมาณไม่มาก เน้นการส่งต่อถึงผู้ค้า/ ที่หมายปลายทาง
อย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีฝากมากับรถโดยสารประจ าทาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถขนพัสดุภัณฑ์ และ  
ทางไปรษณีย์ พ้ืนที่น าเข้าเพ่ือความเพ่งเล็ง ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว ฝาง แม่อาย และพ้ืนที่รอยต่ออ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพ่ิมมากข้ึน 

(2) ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าและสภาพ 

ความยากล าบากในการด ารงชีวิตของประชาชนภายในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นปัจจัยส าคัญ รวมถึงความต้องการของ
นายจ้างและผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานถูกเพ่ิมผลก าไรในการประกอบกิจการของตน วิธี การลักลอบเข้ามาตามแนว
ชายแดนไทย-เมียนมา ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากจะมีขบวนการน าพาคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย  
โดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีการประสานงานและนัดจุดนัดพบระหว่างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเขตเมียนมากับกลุ่มขบวนการ  
ผู้น าพาคนต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่ชายแดนหลังจากคนต่างด้าวเหล่านั้น ข้ามแนวชายแดนมาตามช่องทางในภูมิประเทศ 
เข้ามาในเขตไทยแล้วจะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการผู้น าพาคนต่างด้าวน าไปไว้ตามสวนต่างๆ 
หรือสถานที่ปลอดภัยแล้วให้นายหน้าจัดส่งแรงงานเข้าท างานตามสวนผลไม้ โรงงานและสถานที่บริการในพ้ืนที่หรือส่งเข้า
จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลากลางคืน หรือเวลาที่ปลอดเจ้าหน้าที่ 

แรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อปี 2557 มีจ านวนประมาณ 36 ,965 คน  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายสัญชาติเมียนมาโดยหน่วยข่าวความมั่นคงได้วิ เคราะห์ข้อมูลไว้ว่านอกจากนี้ยังมีกลุ่ม 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนไม่น้อย 

(3) ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ และสาธารณภัย  
จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ร้อยละ 70 มีสภาพเป็นภูเขา และป่าไม้ ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าเกิดขึ้นในหลาย

พ้ืนที่โดยมีอ าเภอที่ประสบปัญหามากที่สุด คืออ าเภอแม่แจ่ม และอมก๋อยเนื่องจากภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ภูเขา และ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า เมื่อมีการเพิ่มจ านวนของประชากรชนเผ่าในพ้ืนที่ จึงเกิดปัญหาการขยายที่ดินท ากินเพ่ิมเติม
จึงเป็นสาเหตุของการบุกรุกท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บางส่วนบุกรุกท าลายป่าไม้เพ่ือการปลูกพืช
เสพติด เช่น ฝิ่น ก่อให้เกิดผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ ตามมา เช่น น้ าป่าไหลหลาก การกัดเซาะผิวดินในพ้ืนที่ป่าเกิดเป็น
ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก แม่น้ าล าคลองถูกทบถมจนตื้นเขิน เกิดปัญหาแล้งซ้ าซากในหน้าแล้งและมีปัญหาเรื่อง 
หมอกควันจากการเผาป่า ในฤดูเริ่มต้นเพาะปลูก 
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(4) ปัญหาความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน 
จากสภาพเขตแนวชายแดนใหญ่ เป็นป่าเขาระยะ 227 กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจนท าให้  

มีปัญหาตามแนวชายแดนมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว 
ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาเกี่ยวกับจิตส านึก
ในความเป็นไทยของชนกลุ่มน้อย ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่น าพาโดยแรงงานต่างด้าว ปัญหาการปักปัน 
เขตแดนและทุ่นระเบิด นอกจากนั้น ยังมีกองก าลังทหารเชื้อสายว้า (UWSA) วางก าลังอยู่ทางด้านอ าเภอเวียงแหงและ
อ าเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 

ความเร่งด่วน : ปัญหาความมั่นคงภายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสามารถแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ได้ 
อาจจะเกิดปัญหาลุกลามเข้าไปสู่พ้ืนที่ส่วนในของประเทศ ซึ่งจะท าให้ยากต่อการแก้ไข ในภาพวงกว้าง จึงต้องด าเนินการ
โดยเร่งด่วน เพ่ือป้องกันการลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ส่วนในของประเทศ 
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

(2.1.1) เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นในที่ชายแดน 

(2.1.2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่อ าเภอชายแดน ต าบลและหมู่บ้าน
ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชนเป็น ชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนเสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ 

(2.1.3) เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง 
(2.1.4) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่เข้มแข็ง 

บนพื้นฐานกระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 5 อ าเภอชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง อ าเภอ

ไชยปราการ อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง 
- ประชาชนในพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง 

และอ าเภอแม่อาย  
- ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาด้านยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง สาธารณภัยและอาชญากรรม 
- ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย และบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ในพ้ืนที่ที่มีปัญหา

ด้านความมั่นคงของจังหวัด 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่  
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

 (4.1.1) ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน จ านวน 750 คน 
(4.1.2) มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน เพ่ิมข้ึน 100 คน  
(4.1.3) ประชาชนในพ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 410 คน 
(4.1.4) มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 5 ครั้ง ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน 

    (๔.๒) ผลผลิต 
(4.2.1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ

ประชาชนในพื้นในที่ 
(4.2.2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่ตระหนักรู้ว่า  

ภัยด้านความม่ันคงเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม 
(4.2.3) มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ

ประชาชนในพื้นท่ี ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
(4.2.4) เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน จากการร่วมคิด

ร่วมท าซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”  
 (๔.๓) ผลลัพธ์  

สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน และน ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความม่ันคงอย่างยั่งยืนต่อไป 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
             เชิงบวก : สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรู้
ร่วมกัน และน ามาซึ่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป 

เชิงลบ : - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน     

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหาภัยความ
มั่นคงในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน ๕ อ าเภอ  

    

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพประชากรกลุ่ม
เปราะบางและกลุ่มผู้น าที่ต้องการมีส่วน
ร่วมในการซักซ้อมความเข้าใจในการ
สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

3 การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ 
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี
กับประเทศเพ่ือน ของ ๕ อ าเภอชายแดน 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

กลุ่มอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน 

    

5 การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 

    

             
(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 3,116,100 บาท 

(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
 (10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา
เสพติด) 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
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• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : - 
 
 (๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : - ไม่มี - 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความ่ันคงและความสงบ

โครงการบูรณาการสร้างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถ่ิน

3,116,100

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ใน
พ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน ๕ อ าเภอ

990,000       ฝึกอบรม ชรบ.จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 150 คน จ านวน 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 120,000       
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 72,000          ค่าวิทยากรภายนอก 5 รุ่น  * 12 ช่ัวโมง * 1200 บาท

48,000          ค่าวิทยากรภาครัฐก 5 รุ่น  * 16 ช่ัวโมง * 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 755,000       
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000          ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ /5 อ าเภอ ๆ ละ 10,000 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 555,000        
150,000        ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อ าเภอ 750 คน * 200 บาท (เหมาจ่าย ไป - กลับ)
300,000        ค่าอาหาร /5 อ าเภอ 750 คน * 100 บาท * 4 ม้ือ
105,000        ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม /5 อ าเภอ 750 คน * 100 บาท * 4 ม้ือ

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 25,000          ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี /5 อ าเภอ อ าเภอละ 5,000 บาท จ านวน 5 อ าเภอ
50,000          ค่าจ้างเหมาช่างภาพ ส าหรับบันทึกภาพน่ิง และบันทึกภาพเคล่ือนไหวการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี ปัญหา

ความม่ันคงเพ่ือประกอบการฝึก/  อ าเภอ
50,000          ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/จัดท าเอกสารรูปเล่ม /5 อ าเภอ
25,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ,ส่ือOnline และติดต่อ   ประสานงานระหว่างอ าเภอชายแดน /5 อ าเภอ

1.1.3 ค่าวัสดุ 115,000       
15,000          ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน /5 อ าเภอ

100,000        ค่าวัสดุสนามและการฝึก /5 อ าเภอ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการ
จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน

850,600       ฝึกอบรมจ านวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600         
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 9,600            ค่าวิทยากรภายนอก 2 รุ่น * 8 ช่ัวโมง * 600 บาท

12,000          ค่าวิทยากรภาครัฐก 2 รุ่น * 20 ช่ัวโมง * 300 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 775,000       
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 135,000        ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ 2 รุ่น 150 ห้อง * 900 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 450,000        
120,000        ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 2 รุ่น * 300 คน * 200 บาท
270,000        ค่าอาหาร 2 รุ่น 300 คน * 300 บาท * 3 ม้ือ

60,000          ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 รุ่น 300 คน * 50 บาท * 4 ม้ือ
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000          ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/จัดท าเอกสารรูปเล่ม โครงการบูรณาการสร้างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถ่ินจ านวน  2 รุ่น

30,000          ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ,ส่ือOnline และติดต่อประสานงานระหว่างอ าเภอชายแดน
100,000        ค่าจ้างเหมาจัดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาจุดผ่อนปรนช่ัวคราว (จุดผ่อนปรนหลักแต่ง,จุดผ่อนปรนก่ิวผาวอก) ให้

เป็นด่านถาวร
1.1.3 ค่าวัสดุ 54,000         

36,000          ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม 2 รุ่น
18,000          วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒ รุ่น



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน ของ ๕ อ าเภอ
ชายแดน

481,000       ด าเนินการเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณี
กับประเทศเพ่ือน ในพ้ืนท่ี ๕ อ าเภอชายแดน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 335,000       
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 225,000        ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 5 อ าเภอ 1,500 คน * 150 บาท

60,000          ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างและ เคร่ืองด่ืม 5 อ าเภอ 1500 คน * 40 บาท
25,000          ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน /5 อ าเภอ
25,000          ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี พิธีเปิด/ปิด และเคร่ืองเสียง /5 อ าเภอ

1.1.3 ค่าวัสดุ 146,000       
73,000          ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม /5 อ าเภอ
73,000          วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน /5 อ าเภอ

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

447,500       อบรมจ านวน 1 รุ่น จ านวน 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 14,400         
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400          ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 2 คน * 12 ช่ัวโมง * 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 396,500       

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 246,500        
58,500          ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ 65 ห้อง * 900 บาท
45,000          ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 150 คน * 300 บาท

117,000        ค่าอาหาร  130 คน * 3 ม้ือ * 300 บาท
26,000          ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 130 คน * 4 ม้ือ * 50 บาท

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000          ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี พิธีเปิด/ปิด และเคร่ืองเสียง
5,000            ค่าจ้างเหมาช่างภาพ ส าหรับบันทึกภาพน่ิง และบันทึกภาพเคล่ือนไหว

15,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ,ส่ือOnline และติดต่อประสานงานระหว่างอ าเภอชายแดน
100,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารการข่าวตามสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนของแต่ละอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.3 ค่าวัสดุ 36,600         
16,600          ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
20,000          ค่าวัสดุส าหรับฝึกอบรม

กิจกรรมหลักท่ี 5 : การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้างชุมชนชายแดน
เข็มแข็ง

347,000       ด าเนินการตรวจติดตามการด าเนินการของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 5  อ าเภอชายแดน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 287,000       
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 237,000        

100,000        ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อ าเภอ
137,000        ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ /5 อ าเภอ

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000          ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/จัดท าเอกสารรูปเล่ม /5 อ าเภอ
1.1.3 ค่าวัสดุ 60,000         

10,000          ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน /5 อ าเภอ อ าเภอละ 2,000 บาท
50,000          ค่าวัสดุส าหรับฝึกอบรม /5 อ าเภอ



ล ำดับควำมส ำคัญ 41 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงภำยในเพื่อสร้ำงควำม

ม่ันคงปลอดภัยและควำมม่ันใจของชำวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว 
2. งบประมำณ 1,869,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1  
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
272,200 บาท 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม 
236,800 บาท 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์
และ การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
1,360,000 บาท 
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงภำยในเพื่อสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยและควำมม่ันใจของชำวเชียงใหม่และ
นักท่องเที่ยว 

 

ด ำเนินกำรในพื้นที่ 25 อ ำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 



1 
 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  41 

 

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในเพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความม่ันใจของ  
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  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือ  

ทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
ผู้รับผิดชอบ : นายเจริญ  น้อยพินิจ   ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112 314 0-5311-2615- 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นในการสร้างหลักประกัน  
ความปลอดภัยให้สังคม และเน้นการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยการ
พัฒนาระบบการการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังนั้น ในการที่จะให้เป็นไปตามที่
ยุทธศาสตร์ก าหนด เพ่ือพัฒนาสังคมไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น กระบวนการที่ส าคัญคือการสร้าง  
ความปลอดภัยให้สังคม นอกจากนี้ปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนของชาติซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ คือปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น
รากฐานของปัญหาทุกด้านโดยเฉพาะด้านอาชญากรรม ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงมีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนากระบวนการท างาน
ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กรมคุมประพฤติก็เป็นองค์กรหลัก 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสติด เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว ผู้กระท าผิดที่อยู่ในการดูแลจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในภารกิจคืนคนดีสู่สังคมทั้งในด้านมาตรการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
การดูแลช่วยเหลือ การสร้างงานสร้างอาชีพ  ซึ่งการจะด าเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จ าเป็นต้องพัฒนากลไก
ในการขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน  ซึ่งจะส่งผลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทย 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงาม ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา และอุปสรรคตามมา 
ดังนี้  
 1) ปัญหาชนบท ได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า , ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ, การบุกรุกที่ดิน เกิดการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา, การเข้าถึงบริการของรัฐด้วย
เทคโนโลยี ปัญหาการเดินทางเข้าสู่เมือง 
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 2) ปัญหาเมือง ได้แก่ ปัญหาความแออัด ของอาคารบ้านเรือนในเขตเมือง, ปัญหาการจราจรปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
เช่น ปัญหาขยะปัญหาน้ าเน่าเสีย, ปัญหาโรคเอดส์, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาอาชญากรรม, ปัญหาการก่อสร้างอาคารบดบัง
สภาพภูมิทัศน์ และไม่เป็นระบบที่ถูกต้อง, ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , ปัญหาความแออัดของ
อาคารบ้านเรือนในเขตเมือง, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 
 3) จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนม่าร์ (พม่า) เป็นระยะทางยาวติดต่อกันประมาณ 
227 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอได้แก่ คือ อ าเภอฝาง, แม่อาย, เชียงดาว, เวียงแหง และอ าเภอไชยปราการ ตลอดแนว
ชายแดนมีช่องทางเข้า-ออกท่ีสะดวก 23 ช่อง ท าให้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาการลักลอบน าเข้า ล าเลียง และ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการโจรกรรมรถ ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 
นับได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาในระดับรุนแรงเกือบทุกอ าเภอ 
 4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่ายในสถานที่ต่างๆ 
รวมถึงสถานที่ราชการที่ไม่สามารถจ ากัดจ านวนคนเข้าใช้บริการได้ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
การสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมจะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดเกิดการพัฒนาทั้งในเชิง

เศรษฐกิจและการจัดระเบียบภายในสังคมการสร้างสภาพแวดล้อมภายในสังคมที่ดี และสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในจังหวัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจากจากสภาพปัญหาสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาต่างๆในสังคมเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบและหากไม่มีกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดี 
อาจจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัจจัยส าคัญที่จะยับยั้งปัญหาเหล่านี้ได้นั้นคือ  
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี ภาคประชาสังคม ในชุมชน ซึ่ งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิด กับปัญหา ดังนั้น หากทุกภาคส่วนได้มี
ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะการด าเนินการกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ การติดตามช่วยเหลือ ผู้กระท าผิดให้ครบวงจรแล้ว ปัญหาหากระท าผิดที่รุนแรงในชุมชน หรือกระท าผิดซ้ า  
ย่อมจะลดลงได ้

ความเร่งด่วน :  
การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม การสร้างทีมบูรณาการชุมชน

เข้มแข็งในการติดตามเฝ้าระวังผู้กระท าผิดในชุมชนเพ่ือให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และเป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจาก
ปัญหาอาชญากรรม 

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

(2.1.1) เพ่ือให้ความรู้ประชาชนในพ้ืนที่ในการป้องกันภัยอาชญากรรม และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน
ภัยอาชญากรรมในชุมชน 

(2.2.๒) เพ่ือให้เกิดการบูรณาของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าในการอ านวยความยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

(2.2.3) เพ่ือพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายในการป้องกันและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 

(2.2.4) เพ่ือจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานีต ารวจ  เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้ง
เอกสารหายออนไลน์และศูนย์รับแจ้งเหตุผ่านวิดีโอคอล 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
 
 



3 
 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 25 อ าเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

(4.1.1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
(4.1.2) เกิดระบบในการน าภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัย  

จากอาชญากรรรม ในอ าเภอที่ด าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ 
(4.1.3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ ๘๕ % 
(4.1.4) การแจ้งความเอกสารหายทีส่ถานีต ารวจลงร้อยละ 50 
(4.1.5) เพ่ิมการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบวิดีโอคอล ร้อยละ 10    

(๔.๒) ผลผลิต  
(4.2.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอ านวยความยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่  เกิดการบูรณาการ และ  

มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
(4.2.2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม

ในชุมชน และเกิดแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
(4.2.3) ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องมา

สถานีต ารวจ 
 (๔.๓) ผลลัพธ์  

(4.3.1) ปัญหาอาชญากรรมลดลง พื้นที่สาธารณะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
(4.3.2) เกิดการพัฒนาระบบในการน าภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้

ปลอดภัยจากอาชญากรรรม ในอ าเภอท่ีด าเนินการ 
(4.3.3) ประชาชนมีความพึงพอใจ ลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานีต ารวจ และได้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

ปัญหาอาชญากรรม 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : ประชาชนได้รับความปลอดภัยทางสังคม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจภายใน
จังหวัด เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมเติม 

เชิงลบ : - 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
     (5.1) กิจกรรมหลักท่ี 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 272,200 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่     

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

อ า ช ญ า ก ร ร ม ใ น ชุ ม ช น ใ ห้ แ ก่
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม 

    

     (5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัย
จากอาชญากรรม 

งบประมาณ  236,800 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่   

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 กา รประชุ ม คณะท า ง าน เ ชิ ง พ้ื นที่  

(เจ้าหน้าที่แกนน าภาคประชาชน) เพ่ือ
เตรียมความพร้อม และวางแผนการจัด
กิจกรรมในพื้นท่ี 

    

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้
ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม ใน ๕ 
กลุ่มพ้ืนที ่

    

3 การประชุมติดตามผลจ านวน ๕ ครั้ง ๆ 
ในแต่ละพ้ืนที ่

    

     (5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และ การรับแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ  1,360,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

การรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และ 
การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอ
คอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

    

          
(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,869,000 บาท 
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(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
 (10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา
เสพติด) 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ ์
2) เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :     - 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :     - ไม่มี 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความ่ันคงและความสงบ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในเพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยและ
ความม่ันใจของชาวเชียงใหม่และนักท่องเท่ียว

1,869,000

กิจกรรมหลักท่ี 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 272,200        จัดอบรม 120 คน จ านวน 2 วัน จ านวน 1 รุ่น

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 22,200
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 6,000 ค่าวิทยากรในการเสวนา 600 บาท x 5 คน x 2 ช่ัวโมง

4,200 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 7 ช่ัวโมง
12,000 ค่าวิทยากรกลุ่มในการระดมความคิดเห็นการป้องกันปัญหา

อาชญากรรมด้านต่างๆ  แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม โดยมีวิทยากรกลุ่มๆ ละ 2 คน(600 บาท x 10 คน x 2 ช่ัวโมง)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 250,000
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 15,000 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ีโครงการ (ห้องละ1,500 บาทx10 ห้อง)

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 235,000

36,000 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ(120 คนx300บาท)
82,500 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการ (ห้องละ1,500 บาทx55 ห้อง)

72,000 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คนx 300 บาท x 2ม้ือ

6,000 ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าท่ีโครงการ 10 คนx 300 บาท x 2ม้ือ

24,000 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คนx 50 บาท x 4 ม้ือ

2,000 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเจ้าหน้าท่ีโครงการ 10 คนx 50 บาท x 4 ม้ือ

8,400 ค่าเอกสารประกอบโครงการ 120 ชุด x 70 บาท

4,100 วัสดุโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเส่ียง
ในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม

236,800        

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การประชุมคณะท างานเชิงพ้ืนท่ี (เจ้าหน้าท่ีแกนน าภาคประชาชน) 
เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี

9,000            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 8,000            
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๔,๐๐๐  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒ ม้ือๆละ ๕๐ บาท  รวมจ านวน ๔๐ คน

4,000             ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมจ านวน ๔๐ คน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,000            ค่าวัสดุ
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการป้องกันกลุ่มเส่ียงในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม ใน ๕ 
กลุ่มพ้ืนท่ี

216,600        อบรม 310 คน จ านวน 5 รุ่นๆละ 62 คน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๒๓,๔๐๐
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) ๙,๐๐๐ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  ๕  คร้ัง  คร้ังละ ๓ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท

๑๔,๔๐๐ ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มย่อยจ านวน ๑๖ กลุ่มๆ ละ ๑ คน  คร้ังละ ๑.๕ ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 188,200        
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 184,200         

๖๒,๐๐๐ ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๑๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท
๓๓,๕๐๐ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๕ คร้ัง  คร้ังละ ๒ ม้ือ ม้ือละ ๕๐ บาท  รวมจ านวน  ๓๓๕  คน

67,000           ค่าอาหารกลางวัน ๕ คร้ัง คร้ังละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๒๐๐ บาท รวมจ านวน ๓๓๕ คน
21,700           ค่าวัสดุ หนังสือหรือเอกสารประกอบการอบรม ปากกา กระดาษ และอ่ืนๆ จ านวน ๕ คร้ัง รวมจ านวน ๓10 คน ๆละ

 7๐ บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000             ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ๕ คร้ัง คร้ังละ ๘๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 5,000            

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕ คร้ังๆ  ละ ๑,๐๐๐ บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 การประชุมติดตามผลจ านวน ๕ คร้ัง ๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี 11,200          

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 6,200            
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๖,๒๐๐ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๕ คร้ัง  คร้ังละ ๑ ม้ือ  ม้ือละ ๕๐ บาท  รวมจ านวน 125 คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 5,000            
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕ คร้ังๆ  ละ ๑,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักท่ี 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์
และ การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

1,360,000     

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
      เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 880,000 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบท่ี 1 ราคาชุดละ 22,000 บาท  จ านวน 40 ชุด
      กล้องเว็บแคมพร้อมขาต้ัง (Webcam Camera) 120,000 กล้องเว็บแคมพร้อมขาต้ัง  ราคาชุดละ 3,000บาท จ านวน 40 ชุด
      ชุดโปรแกรมระบบวิดีโอคอล 360,000 ชุดโปรแกรมระบบวิดีโอคอล จ านวน 1 ชุด
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแก่ประชำชน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 5,654,800 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 
385,600 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สร้างความเข้าใจระบบการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนจาก
กรณีสาธารณภัยให้แก่ผู้น าท้องถิ่น 
469,200 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ าในล าน้ า 
คูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละแห่ง
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
4,800,000 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแก่ประชำชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

1.2 ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

1.1 ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัจังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  42 

 
 

ชื่อโครงการ  : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 : การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
         วงเงิน 385,600 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างความเข้าใจระบบการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีสาธารณภัยให้แก่ 

ผู้น าท้องถิ่น       วงเงิน 469,200 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหา

การกีดขวางทางน้ าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 4,800, 000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย

ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์    
ต าแหน่ง หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่    
สถานที่ติดต่อ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่   
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1470 (๑)   
 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในประเด็นด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ 

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ  
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 - 
2570 ข้อ 5 ระบุว่า “การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่ที่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี” จากประเด็น 
การพัฒนาทั้งของประเทศและของจังหวัด กล่าวได้ว่า มุ่งเน้นในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติ  
ซึ่งหากดูจากสถิติการเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่จะพบว่า เป็นจังหวัดที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้นตลอดทั้งปี  
ทั้งที่เป็นสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์และวางแผนการบริหารจัดการได้ อาทิ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง และสาธารณภัย
ที่มีรูปแบบใหม่ หรือมีความซับซ้อน ซึ่งท าให้คาดการณ์และบริหารจัดการได้ยากยิ่งขึ้น อาทิ ภัยจากการคมนาคมและ  
การขนส่งที่เกิดจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ที่มีสารเคมีและวัตถุอันตราย การเกิด
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม การเกิดสาธารณภัยระหว่างที่เกิดโรคระบาดในคนหรือสัตว์ การเกิดแผ่นดินไหว
ที่ส่งผลให้อาคารถล่มจนเกิดเกิดอัคคีภัย และเส้นทางการจราจรขาด ซึ่งท า ให้การบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัย 
มีความซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้น จากสภาวการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ดังนั้น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการ  
สาธารณภัยของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานตอบโต้สาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
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 (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
         สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

จากสถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะทีวีความรุนแรง และ
ซับซ้อนขึ้น เนื่องจากมีการสถานการณ์สาธารณภัยมากกว่า 1 ประเภทภัยในคราวเดียว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และน ามาสู่ความตื่นตระหนกและความสับสนวุ่นวาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้อง  
เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยได้ และบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัย
ที่รุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นเอกภาพ มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจน สามารถตอบโต้
สถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะ และความช านาญในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือการประสานการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
         ความเร่งด่วน :  

เนื่องจากสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันทวีความรุนแรง ซับซ้อน และมีลักษณะการเกิดสาธารณภัย
หลากหลายรูปแบบทับซ้อนกัน จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และองค์ความรู้
ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน     

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

1) เพ่ือทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติ รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนในการ
บริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความรุนแรงและซับซ้อน 

2) เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติ และช่องว่างในการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความรุนแรงและ
ซับซ้อน 

3) เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม อันจะช่วยเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4) เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความเป็นเอกภาพ 

5) เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยของภาครัฐ 
6) เสริมสร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) ส่งเสริมความรู้ในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) สร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ า

ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 
10) จัดท าวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละต าแหน่ง โดยใช้ความรู้ในทางวิชาการ

ร่วมกับองค์ความรู้ของชุมชน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ  
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(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการตอบโต้สถานการณ์

สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นท่ี 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

(4.1.1) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเตรียมความพร้อม 
ในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มากกว่าร้อยละ 80 

(4.1.2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ มากกว่าร้อยละ 80 

(4.1.3) พ้ืนที่ 10 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและ
ถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ าอย่างครบถ้วนในทุกต าบล 

(4.1.4) พ้ืนที่ 10 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละต าแหน่ง 
ครอบคลุมในทุกต าบล 

(๔.๒) ผลผลิต  
(4.2.1) มีแผนการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่  
(4.2.2) มีการปรับปรุงทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย 

ของหน่วยงาน 
(4.2.3) ภาพถ่ายกิจกรรม และ VCD ของการการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรง

และซับซ้อนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ : การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) 
(4.2.4) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (๔.๓) ผลลัพธ์  
(4.3.1) มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่าย  

ที่เก่ียวข้อง 
(4.3.2) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชาการ

เหตุการณ์และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ 
(4.3.3) บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม อันจะช่วยเพ่ิมศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(4.3.4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือ 

บรรเทาทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๔.๔) ผลกระทบ : 
         เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ  

การยกย่องให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
เชิงลบ : - 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
     (5.1) กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 385,600 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

    

     (5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างความเข้าใจระบบด าเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีเกิดสาธารณภัยให้แก่
ผู้น าท้องถิ่น 

งบประมาณ 469,200 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การยกระดับขีดความสามารถผู้น า

ท้องถิ่นเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยในระดับพ้ืนที่ : การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน  

    

2 การยกระดับขีดความสามารถผู้น า
ท้องถิ่นเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ : การช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข ์

    

     (5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนน และวิธีการ
แก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 4,800,000 บาท 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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 าคูคลองและถนน 
และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทาง
น้ าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ 

    

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 5,654,800 บาท 

(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา   
8.1 มีการปรับปรุงทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน 
8.2 มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
8.3 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์

และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ  
8.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม อันจะช่วยเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : - 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยังไม่สิ้นสุด หรือยังไม่สามารถ

ควบคุมได้ อาจต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรง
และซับซ้อนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความ่ันคงและความสงบ

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 5,654,800
กิจกรรมหลักท่ี 1 : การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีรุนแรงและซับซ้อนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่

385,600       ด าเนินการจ าลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ โดยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อม ในเร่ืองของวัน เวลา 
สถานท่ี และสถานการณ์ จ านวน 2 คร้ัง หลังจากน้ันจะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะ จ านวน 1 วัน การจ าลองสถานการณ์ฯ จ านวน 1 วัน และ
หลังจากเสร็จส้ินการจ าลองสถานการณ์ฯ จะมีการประชุมถอดบทเรียน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,600           
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600            ค่าตอบแทนวิทยากร การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จ านวน 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 379,600
   (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 7,600

3,600 ค่าเบ้ียเล้ียง เจ้าหน้าท่ี 5 คน ระยะเวลา 3 วัน วันละ 240 บาท
4,000 ค่าท่ีพัก เจ้าหน้าท่ี 5 คน ระยะเวลา 2 คืน คืนละ 400 บาท

   (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 372,000
3,500 ค่าอาหารว่าง การประชุมฯ คร้ังท่ี 1 จ านวน 100 คน คนละ 35 บาท
3,500 ค่าอาหารว่าง การประชุมฯ คร้ังท่ี 2 จ านวน 100  คน คนละ 35 บาท

10,500 ค่าอาหารว่าง การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จ านวน 150 คน คนละ 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ
45,000 ค่าอาหารกลางวัน การฝึกซ้อมบนโต๊ จ านวน 150  คน คนละ 300 บาท
17,500 ค่าขนมว่าง การจ าลองสถานการณ์ฯ จ านวน 250  คน คนละ 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ
25,000 ค่าอาหารกลางวัน การจ าลองสถานการณ์ฯ จ านวน 250 คน คนละ 100 บาท
10,000 ค่าขนมว่าง การประชุมถอดบทเรียน จ านวน 100 คน คนละ 50 บาท จ านวน 2 ม้ือ
30,000 ค่าอาหารกลางวัน การประชุมถอดบทเรียน จ านวน 100 คน คนละ 300 บาท

15,000 ค่าเช่าสถานท่ี จ าลองสถานการณ์ฯ

15,000 ค่าเช่าอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ การซ้อมแผนบนโต๊ะ 
100,000 ค่าอุปกรณ์และวัสดุการฝึก การจ าลองสถานการณ์ฯ 

50,000 ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจ าลองสถานการณ์ฯ 
3,500 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ คร้ังท่ี 1 จ านวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
3,500 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ คร้ังท่ี 2 จ านวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท

10,000 ค่าเอกสารประกอบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ จ านวน 10,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

30,000 ค่าเอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน จ านวน 30,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 2,400

   (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,400 1. ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2,400.- บาท

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม
เพ่ือให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

469,200       

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การยกระดับขีดความสามารถผู้น าท้องถ่ินเพ่ือการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี : การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

234,600       ด าเนินการให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้องถ่ินในด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จ านวน 1 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,600           
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จ านวน 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 231,000
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 180,000       

64,000 ค่าอาหารว่าง จ านวน 640 คน คนละ 50 บาท จ านวน 2 ม้ือ 
64,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 640 คน คนละ 100 บาท 
32,000 ค่าเอกสาร จ านวน 640 ชุด ชุดละ 50 บาท 
20,000 ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจ าลองสถานการณ์ฯ 

1.1.3 ค่าวัสดุ 51,000
50,000 ค่าอุปกรณ์และวัสดุ ส าหรับฝึกอบรม

1,000 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การยกระดับขีดความสามารถผู้น าท้องถ่ินเพ่ือการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี : การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์

234,600        ด าเนินการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเร่ืองระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,600           
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร การฝึกซ้อมบนโต๊ะ จ านวน 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 180,000
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 160,000       

64,000 ค่าอาหารว่าง จ านวน 640 คน คนละ 50 บาท จ านวน 2 ม้ือ 
64,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 640 คน คนละ 100 บาท 
32,000 ค่าเอกสาร จ านวน 640 ชุด ชุดละ 50 บาท 

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจ าลองสถานการณ์ฯ 



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.3 ค่าวัสดุ 51,000
50,000 ค่าอุปกรณ์และวัสดุ ส าหรับฝึกอบรม

1,000 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส่ิงกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและ
ถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่

4,800,000    

4. งบรายจ่ายอ่ืน
๔.๑ ค่าจ้างท่ีปรึกษา  (รายละเอียดแสดงใน รายละเอียดราคากลางจ้างท่ีปรึกษาตามแนบ) 4,800,000 ลักษณะกิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส่ิงกีดขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าใน

แต่ละแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดท าระบบข้อมูลส่ิงกีดขวางทางน้ าครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่ีผ่านมาได้จัดท าในพ้ืนท่ี
 15 อ าเภอเท่าน้ัน ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด โดยเหลืออีกอ าเภอ 10 อ าเภอ ได้แก่ อ.แม่แตง อ.เวียงแหง อ.พร้าว อ.เชียงดาว อ.
จอมทอง อ.อมก๋อย อ.ดอยเต่า อ.ฮอด อแม่แจ่ม และ อ.เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส่ิงกีด
ขวางทางน้ าในล าน้ าคูคลองและถนนท่ีมีปัญหาการกีดขวางทางน้ าในพ้ืนท่ี 10 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่  และ 2.จัดท าวิธีการและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าในแต่ละต าแหน่ง โดยใช้ความรู้ในทางวิชาการร่วมกับองค์ความรู้ของชุมชน
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อควำมปลอดภัยชำว

เชียงใหม่และนักท่องเที่ยว 
2. งบประมำณ 18,210,900 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุ 
ทำงถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ) 
301,500 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนของ
ประชำชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
1,200,000 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนน 
 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง
ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 
- กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดด 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร 
5,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 

 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 - 
บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
1,880,000 บาท 
อ าเภอพร้าว 

 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอ าเภอ หมู่ที่ 1  
ต าบลยุหว่า เชื่อม หมู่ที่ 10 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
1,240,000 บาท  
อ าเภอสันป่าตอง 

 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ที่ 1  
บ้านหนองอาบช้าง เชื่อมถนนสายหัวน้ าริน ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
4,132,400 บาท 
อ าเภอแม่ริม 
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งบประมาณ 

    หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล  
(ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม หมู่ที่ 7 ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ 
2,831,000 บาท 
อ าเภอสารภี 

 
 
 
งบประมาณ 

    หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง 
ถนน อบจ.ชม.สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ต าบลสารภี 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
1,626,000 บาท 
อ าเภอสารภี 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำร ส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อควำมปลอดภัยชำวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว 
 

กิจกรรมหลกัที่ 
1 ,2 

กิจกรรมหลกัที่ 3 



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                    (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  32 

 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ)       วงเงิน 301,500 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 : การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัด

เชียงใหม่        วงเงิน 1,200,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน วงเงิน 16,709,400 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บท : แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน : แผนงานที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย

ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หน่วยด าเนินการ :  1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
3. ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 
4. ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี 
5. ท าการปกครองอ าเภอแม่ริม 
6.ที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง 

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์  ต าแหน่ง หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่   
สถานที่ติดต่อ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท ์0-5322-1470 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :  
จังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นจังหวัดเมืองหลวงของภาคเหนือ ด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ  

การท่องเที่ยว ส่งผลให้มีประชาชนโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก ทั้งที่มาประกอบอาชีพ และ  
มาศึกษาเล่าเรียน การเพ่ิมขึ้นของประชาชนส่งผลให้การคมนาคมในพ้ืนที่ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงรถจักรยานที่เข้ามามีบทบาทในแง่ของการออกก าลังกาย ทั้งหมดนี้ มีส่วนในการเพ่ิมความเสี่ยง  
ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศอากาศเย็น
เกือบตลอดทั้งปี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและเชิงเขา มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” อ าเภอจอมทอง 
และมีสถานที่ท่องเที่ยวตามพ้ืนที่สูงมากมาย อาทิ ดอยหลวงเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว และดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง  
ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบทั้งการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเดินป่า การศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  
ดังจะเห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จั งหวัดเชียงใหม่ จากสถิติในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยว 
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10,820,564 คน แยกเป็นชาวไทย 7,447,702 คน  
ชาวต่างประเทศ 3,372,862 คน โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวรวม 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 
เท่ากับร้อยละ 4.58% ซึ่งสร้างรายได้แก่จังหวัดสูงถึง 109,056 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จ านวน 
2,161 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จ านวน 1,713 คน และมีผู้เสียชีวิต จ านวน 600 คน และในปีดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุใหญ่ 



ถึง 6 ครั้ง ซึ่ง 2 ใน 6 ครั้ง เป็นนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 9 ราย  จ านวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล หรือช่วงฤดูท่องเที่ยว ที่มีจ านวนมาก ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าในช่วงปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ดังนั้น  
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยุติลง สิ่งที่เกิดข้ึนตามมา คือการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวจ านวนมหาศาล สิ่งที่เป็นความท้าทายในการบริหารจัดการ คือ เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเข้ามาในลักษณะของทัวร์ที่เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร
ประจ าทางปรับอากาศ (รถทัวร์ 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น) นอกจากนี้ ลักษณะของถนนที่มีความลาดชัน ความเชี่ยวชาญของ
พนักงานขับรถ ตลอดจนสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาล้วนมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุที่คร่าชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศ  และท าให้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)
ในประเด็นด้านความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ด้วยการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์

     ดังนั้น เพ่ือให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองถนนปลอดภัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2570) ข้างต้น  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจ าเป็นด าเนินโครงการ “เชียงใหม่
ถนนปลอดภัย เมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก” โดยการส่งเสริมการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
บนท้องถนนและให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดความความสูญเสีย และลดกระทบต่อความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่กล่าวว่า “นครแห่งชีวิต
และความมั่งคั่ง" (City of Life and Prosperity) อันหมายถึง เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มา
เยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยและภาวะวิกฤต

ยังขาดการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมกรณีการเกิดภัยอย่างเป็นระบบทั้งการสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ขั้นตอน
วิธีการ แนวทางปฏิบัติ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเมื่อเกิดสถานการณ์ มาตรการป้องกันแก้ไข
บรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีปฏิบัติฟ้ืนฟู เยียวยาแก่ผู้ประสบภัย และพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการเกิดภัย 

ความเร่งด่วน : เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่คร่าชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียดังกล่าว แต่ละภาคส่วนจ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

(๒.๑.๑) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว และลดความเสี่ยงในการ
สูญเสียชีวิต (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) 

(2.1.2) เพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ 
(2.1.3) เพ่ือให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
(2.1.4) เพ่ือให้โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนา 
 
 
 
 



(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพ้ืนที่ 25 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ี 

(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) นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ)  
(4.2.3) ประชาชนในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนน 
(4.2.4) โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนา 

 (๔.๓) ผลลัพธ์  
(4.3.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ) 
(4.3.2) นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(4.2.3) ประชาชนมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนน จากการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน 

ความปลอดภัยทางถนน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และ จอ LED 
(4.3.4) จ านวนอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
(4.3.5) จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่และเหมาะกับการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยทางถนน 

 (๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ประชาชนรับทราบบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติทางถนน 

(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) 
เชิงลบ : การจราจรไม่คล่องตัวในช่วงเวลาที่มีการจ าลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) 
 
 
 
 
 



(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
     (5.1) กิจกรรมหลักท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ) 
งบประมาณ 301,500 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) 

    

     (5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 1,200,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
1 การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความ

ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

    

     (5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 
งบประมาณ  16,709,400 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว/ ที่ท าการปกครองอ าเภอ

สารภี/ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ริม/ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวง
หมาย เลข  1141  ตอนดอนจั่ น  - 
เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.
7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา 
ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดด ต าบลสุ
เทพ อ าเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่  
ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร 

    

2 ก่ อส ร้ า งถนนคอนกรี ต เ ส ริ ม เหล็ ก  
สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่ง
บวกข้าว หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

    



ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 65 ม.ค. - มี.ค. 66 เม.ย.-มิ.ย. 66 ก.ค. - ก.ย. 66 
3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสาย

อ้มอ าเภอ หมู่ที่ 1 ต าบลยุหว่า เชื่อม หมู่
ที่  10 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

    

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สันนกแซว หมู่ที่ 1 บ้านหนองอาบช้าง 
เชื่อมถนนสายหัวน้ าริน ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

    

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้าน
แควตุ้ม หมู่ที่ 7 ต าบลท่ากว้าง อ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

    

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 
16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง ถนน อบจ.ชม.
สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 
ต าบลสารภี  อ า เภอสารภี  จั งหวั ด
เชียงใหม่ 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 18,210,900 บาท 

(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา  - 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
 
 
 
 



 (10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา

เสพติด) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : - 
1. กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวงหมายเลข 
1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย ต าบล
ป่าแดด ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ที่ 6 ต าบล
แม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอ าเภอพร้าว จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการโครงการ 
โดยดูแล บ ารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอ าเภอ หมู่ที่ 1 ต าบลยุหว่า เชื่อม หมู่ที่ 10 ต าบล
ยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการ
โครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ที่ 1 บ้านหนองอาบช้าง เชื่อมถนนสาย  
หัวน้ าริน ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอ าเภอแม่ริม จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหาร
จัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม หมู่ที่ 7 
ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอ าเภอสารภี จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ และบริหารจัดการ
โครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 



กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเคิ่ง ถึง ถนน อบจ.ชม.สายบ้านปาก
กอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอ าเภอสารภี จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแล้วเสร็จ 
และบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บ ารุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการรักษาความ่ันคงและความสงบ
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพ่ือความปลอดภัยชาวเชียงใหม่ 18,210,900
กิจกรรมหลักท่ี 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ )

301,500        ด าเนินการจ าลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ จ านวน 1 วัน โดยจะมีการประชุมเตรียม ความ
พร้อมในเร่ืองของวัน เวลา สถานท่ี และสถานการณ์ จ านวน 2 คร้ัง หลัวจากน้ันจะเป็นการจ าลองสถานการณ์ จ านวน 1 วัน 
และหลังจากเสร็จส้ินการจ าลองสถานการณ์ฯ จะมีการประชุมถอดบทเรียน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 301,500
  (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 7,600

3,600 ค่าเบ้ียเล้ียง เจ้าหน้าท่ี 5 คน ระยะเวลา 3 วัน วันละ 240 บาท เป็นเงิน 3,600.- บาท
4,000 ค่าท่ีพัก เจ้าหน้าท่ี 5 คน ระยะเวลา 2 คืน คืนละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท

   (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 191,500
3,500 ค่าขนมว่าง การประชุมฯ คร้ังท่ี 1 จ านวน 100 คน คนละ 35 บาท
3,500 ค่าขนมว่าง การประชุมฯ คร้ังท่ี 2 จ านวน 100  คน คนละ 35 บาท 

17,500 ค่าขนมว่าง การจ าลองสถานการณ์ฯ จ านวน 250  คน คนละ 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ 
25,000 ค่าอาหารกลางวัน การจ าลองสถานการณ์ฯ จ านวน 250 คน คนละ 100 บาท
10,000 ค่าขนมว่าง การประชุมถอดบทเรียน จ านวน 100 คน คนละ 50 บาท จ านวน 2 ม้ือ
30,000 ค่าอาหารกลางวัน การประชุมถอดบทเรียน จ านวน 100 คน คนละ 300 บาท 

3,500 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ คร้ังท่ี 1 จ านวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท
3,500 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ คร้ังท่ี 2 จ านวน 100 ชุด ชุดละ 35 บาท

30,000 ค่าเอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน 
15,000 ค่าเช่าสถานท่ี จ าลองสถานการณ์ฯ

50,000 ค่าจ้างระบบเสียง การถ่าย VDO การจ าลองสถานการณ์ฯ 
1.1.3 ค่าวัสดุ 102,400

2,400 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

100,000 ค่าอุปกรณ์และวัสดุการฝึก การจ าลองสถานการณ์ฯ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและ
นักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่

1,200,000    

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,200,000    
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ /ข่าวรายงาน เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน    ความยาว ๒ - ๓ นาที 

เผยแพร่ทางส่ือโทรทัสน์และส่ือออนไลน์ จ านวน ๑๐ ตอน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

200,000 ค่าจ้างผลิตสปอตวิทยุจ านวน ๕ เร่ือง ๆ ละ ๙ ภาษา (ภาษาชนเผ่า ๗, ภาษาพ้ืนเมือง ๑ และไทยกลาง ๑)  รวม ๔๕ สปอต 
พร้อมเผยแพร่สปอตทางสถานีวิทยุ /วิทยุชุมชน เผยแพร่รวม ๑,๕๐๐ คร้ัง

300,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ สัญจรปลอดภัย ชาวเชียงใหม่ มีวินัยจราจร แผยแพร่ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๔๐ ตอน ความยาวตอนละ ๒๐ - ๒๕ นาที ตอนละ ๗,๕๐๐ บาท

300,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เช้าน้ีท่ีภาคเหนือ ออกอากาศทาง NBT North CH ๑๑ Digital จ านวน ๒ ตอนๆ ละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท

100,000 ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอส้ัน รณรงค์ “ขับข่ีปลอดภัย มีวินัยจราจร” ความยาว ๑ – ๒ นาที เผยแพร่ทางส่ือสังคม
ออนไลน์ จ านวน ๑๐ ตอน ๆ ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 16,709,400  

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทาง
หลวงหมายเลข 1141 ตอนดอนจ่ัน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม . 0+000 - กม.7+565 (เป็น
แห่งๆ) ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดด ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร

5,000,000    

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000     ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนดอนจ่ัน - เชียงใหม่ 

ระหว่าง กม. 0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดด ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 7.565 กิโลเมตร



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ท่ี 2 - บ้านทุ่งบวก
ข้าว หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1,880,000    

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 1,880,000     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประดู่ หมู่ท่ี 2 - บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอ าเภอ หมู่ท่ี 1 ต าบลยุหว่า 
เช่ือม หมู่ท่ี 10 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

1,240,000    

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 1,240,000     ปรับปรุงผิวจราจร Over - Lay ถนนสายอ้มอ าเภอ หมู่ท่ี 1 ต าบลยุหว่า เช่ือม หมู่ท่ี 10 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอาบ
ช้าง เช่ือมถนนสายหัวน้ าริน ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4,132,400    

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 4,132,400     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันนกแซว หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอาบช้าง เช่ือมถนนสายหัวน้ าริน ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม

 จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 3.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) 
บ้านแควตุ้ม หมู่ท่ี 7 ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

2,831,000    

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 2,831,000     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองล้องปลาไหล (ทิศใต้) บ้านแควตุ้ม หมู่ท่ี 7 ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเค่ิง ถึง ถนน 
อบจ.ชม.สายบ้านปากกอง - สันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 4 ต าบลสารภี อ าเภอสารภร จังหวัดเชียงใหม่

1,626,000    

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 1,626,000     ปรับปรุงถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 16/1 ข้างวันช่างเค่ิง ถึง ถนน อบจ .ชม.สายบ้านปากกอง - สันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 4 ต าบล

สารภี อ าเภอสารภร จังหวัดเชียงใหม่



ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร 0 5311 2703   
Email : plancm.700@gmail.com
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