
จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท
2           31,164,000

          59,221,000

3           20,628,790
            4,370,510

            6,728,000

                      -   

1           81,480,200             8,053,800

5           76,850,000 1           20,000,000

          27,167,300

19        708,545,500 7        372,881,900 11        210,122,990 1        125,540,610

         10,000,000          10,000,000
19 718,545,500 7 382,881,900 11 210,122,990 1 125,540,610

หมายเหตุ : 1. การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัเชียงใหม่    356,066,400   บาท  (รวมงบบริหารจัดการ)

   2. พิจารณาเฉพาะโครงการในกรองวงเงินสองเท่าของวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบริหารจัดการ) 
   3. พิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ ตามทีจ่ังหวดัเสนอ

28,750,000          1           28,750,000

3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมือง
แห่งสตาร์ทอพั และเมืองนวัตกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพ (SMS &
 Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, 
Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการค้า การ
ลงทุน ของภาคเหนือ

1 24,660,000          1           17,932,000

สรปุผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่

รวม 6 ประเด็นกำรพัฒนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดั/กลุม่จังหวดัแบบบูรณำกำร
รวมทั้งหมด

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำรที่เสนอใช้งบประมำณ

จังหวดั/กลุม่จังหวดั
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงิน

3

42

        265,085,000

42,674,300          

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
สุขภาพและเศรษฐกจิท้องถิ่น

1

6

การขบัเคล่ือนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่
คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

การจดัการสาธารณภัย การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

8 168,814,500        

5 การจดัการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยั่งยนื

2 178,561,700        

4 การพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และอตัลักษณ์ล้านนา

1

1         174,700,000

1           17,675,000

2           44,797,200

1           89,027,700

เชียงใหม่ 



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 กำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM
 2.5) พัฒนำ
ทรพัยำกรธรรมชำติและรกัษำ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน

โครงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน 
PM2.5 แบบบูรณำกำร

5 89,397,700       89,027,700           370,000

กิจกรรมหลัก 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
จดัท าแผนปฏิบัติการก าหนดมาตรการ แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) จงัหวดัเชียงใหม่ (109,100 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้าง
ผู้น าในการส่ือสาร เสริมสร้างความเข้าใจประชาชน
ที่อยูใ่นพืน้ที่ จ านวน 25 พืน้ที่ (607,500 บาท) 
(อบรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจา้หน้าที่ฝ่ายปกครอง 25
 พืน้ที่/อ าเภอ) กิจกรรมยอ่ยที่ 3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวงั ท า
แนวกันไฟ และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในชุมชน (1,644,000 บาท) กิจกรรมยอ่ยที่ 4
 การลาดตระเวน เฝ้าระวงั และดับไฟป่า 
(23,750,000 บาท) (เจา้หน้าที่ฝ่ายปกครอง 24 
อ าเภอ/หมู่บ้านพืน้ที่เส่ียงอยูติ่ดป่า/ทหารและต ารวจ)

31,188,700         31,098,700              90,000 เห็นควรสนับสนุน  โดยเป็นการแก้ไขปัญหา
หมอกควนั ซ่ึงเป็นประเด็นส าคัญของจงัหวดั
และภาคเหนือ
ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นค่าใช้จา่ย
ในการติดตามและบริหารโครงการ ได้แก่ 
(1) กิจกรรมยอ่ยที่ 10 ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 
 1 วงเงิน 90,000 บาท 
(2) กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 2
  วงเงิน 210,000 บาท 
(3) กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 5
 วงเงิน 70,000 บาท

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

เชียงใหม่   1/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

 กิจกรรมยอ่ยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
จดัการเศษวสัดุทางการเกษตรและเศษใบไม้ โดย
ประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีนวตักรรมอยา่งเหมาะสมเพือ่
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (4,482,500 บาท) (25 
พืน้ที่) กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ส ารวจข้อมูลพืน้ที่เส่ียงต่อ
การเกิดฝุ่นควนัและไฟป่าจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปี
 พ.ศ. 2565  (300,000 บาท) (25 อ าเภอ) กิจกรรม
ยอ่ยที่ 7 ประชุมคณะกรรมการระดับจงัหวดั 
(34,000 บาท) กิจกรรมยอ่ยที่ 8 ประชุม
คณะท างานศูนยอ์ านวยการส่ังการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ควนัจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (26,400 บาท) กิจกรรมยอ่ยที่ 9 การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพือ่ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าหมอกควนั และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
จงัหวดัเชียงใหม่ (145,200 บาท) กิจกรรมยอ่ยที่ 10
 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 
(90,000 บาท)

เชียงใหม่   2/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 2 ต าบลต้นแบบจดัการสุขภาพจาก
ภาวะหมอกควนั และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เตรียม
ความพร้อมระดับอ าเภอชี้แจงนโยบายการ
ด าเนินงาน แผนการสนับสนุนของจงัหวดั และการ
ด าเนินงานของพืน้ที่ต าบลต้นแบบ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (878,600 บาท)

2,347,200          2,137,200             210,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวงั
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษหมอกควนัในพืน้ที่ 
(720,000 บาท) (จดัท าห้องปลอดฝุ่น)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 จดัท าส่ือ นิทรรศการ 
ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ให้กับประชาชน (500,000 
บาท) (จดัท าแผ่นพับและส่ือประชาสัมพันธ์)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การนิเทศติดตามเยีย่มเสริมพลัง
พืน้ที่ต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวกิฤตหมอก
ควนั (210,000 บาท) (จดัท าข้อมูลและนิเทศก์
ติดตามงาน)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 จดัประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ การจดัการผลกระทบต่อสุขภาพจาก
หมอกควนั (38,600 บาท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 3 การประชาสัมพันธป์้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในระดับพืน้ที่  (104,200 บาท) (อบรมอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ ์ประจ าหมู่บ้านและชุมชน)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การประชาสัมพันธ ์รณรงค์สร้าง
จติส านึกทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ผ่านเครือข่าย
ประชาสัมพันธใ์นพืน้ที่ (670,000 บาท) (ผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ/์จดักิจกรรมเวทีเสวนา)

          774,200             774,200

กิจกรรมหลัก 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนั
ไฟป่าในพืน้ที่ป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ ให้มีความสมดุล
และยัง่ยนื (จา้งเหมาราษฎรเฝ้าระวงัลาดตระเวน
และดับไฟป่า/จดัท าแนวกันไฟ/ปลูกป่าลดค่าฝุ่น
ละออง/ปลูกไม้พืน้ถิ่นเพิม่ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ/บ่อพวง)

40,577,600         40,577,600
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เขตรอยต่อ
จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 จดัชุดลาดตระเวน เพือ่รักษา
ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 พืน้ที่เขตรอยต่อจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
เชียงราย (1,440,000 บาท) (5 อ าเภอรอยต่อจงัหวดั
เชียงราย)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การท าแนวกันไฟตามแนวทาง
ประชารัฐ เพือ่ป้องกันไฟป่าในพืน้ที่เขตรอยต่อ
จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย (290,000 
บาท) (18 ต าบล)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 สร้างแหล่งน้ าเพิม่ความชุ่มชื่น เพือ่
ใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับดับไฟป่าในพืน้ที่เขตรอยต่อ
จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย (12,420,000
 บาท) (ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน/ก่อสร้าง
บ่อน้ าขนาดเล็ก 18 ต าบล) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 จดักิจกรรมปลูกไม้ยนืต้นไม้ผลัดใบ
 เพือ่เป็นแนวกันชนไฟป่าในพืน้ที่เขตรอยต่อจงัหวดั
เชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย (290,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 การบริหารโครงการ และติดตาม
ประเมินผล (70,000 บาท)

14,510,000         14,440,000              70,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

2 กำรขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรปูมูลค่ำสูงตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรส่งเสรมิและ
พัฒนำกำรเกษตรตำมแนว
พระรำชด ำริ

2 18,687,800 17,675,000 1,012,800

กิจกรรมหลักที่ 1 การบูรณาการงานด้าน
เกษตรกรรมเพือ่ขับเคล่ือนโครงการเกษตรวชิญา
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การพัฒนาศูนยเ์รียนรู้และฐานการ
เรียนรู้โครงการเกษตรวชิญา (978,000 บาท) 
(พัฒนาศูนยป์ฏิบัติการโครงการเกษตรวชิญา/จดัท า
แปลงต้นแบบ) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การสาธติและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการเกษตรบนพืน้ที่สูง (1,573,400 บาท) 
(ศึกษาวจิยั/สาธติการปลูก การท าประมง/ส่งเสริม
การเล้ียงสัตว/์อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนา
เกษตรกร/การปลูกพืช/การท าเกษตรบนพืน้ที่สูง 
การวเิคราะห์ดิน การจดัการศัตรูพืช คลินิกเกษตร) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การประชาสัมพันธแ์ละการจดัท า
แผนพัฒนาโครงการเกษตรวชิญา (434,500 บาท)

2,985,900 2,985,900 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย และการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 7 เนื่องจาก
หน่วยด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภอ
 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับภารกิจ
และกิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3 และ 
8 เนื่องจากเป็นการติดตามและประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรในพืน้ที่โครงการร้อยใจรักษ์
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ฝึกอบรมแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์(106,000 บาท) (อบรมเกษตรกร
ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว)์
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การปรับปรุงบ ารุงดิน (401,200 
บาท) (สาธติการใช้ปุย๋พืชสด/สาธติการท าน้ าหมัก/
สาธติการท าปุย๋หมัก/ปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การส่งเสริมการผลิตพืชในโรงเรือน
เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเป็นจดุเรียนรู้ 
(648,700 บาท) (ก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบ/อบรม
ถ่ายท่อดเทคโนโลยกีารผลิตพืชในโรงเรือน)

1,155,900 1,155,900

กิจกรรมหลักที่ 3 การเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั
ขยายผลสู่การปฏิบัติของชุมชนเครือข่ายที่โรงเรียน
ต้ังอยู่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพืน้ฐาน
ด้านการผลิตพืชอาหาร การประมง และการปศุสัตว ์
(679,600 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ส่งเสริมแปลงเรียนรู้ต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง (1,000,000 บาท) (ส่งเสริม
ปัจจยัการผลิตด้านการเกษตร ด้านการประมง และ
ด้านการปศุสัตว)์
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
(98,500 บาท)

       1,778,100          1,679,600              98,500 ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ยที่ 3 
เนื่องจากเป็นการติดตามและประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 4 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในศูนย์
อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่

873,600 873,600

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาที่ดินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาอม
ก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการเกษตรใน
พืน้ที่ลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และโครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านนาเกียน (สนับสนุนการปลูกหญ้า
แฝก/จดัท าปุย๋หมัก)

          409,000             409,000

กิจกรรมหลักที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรในพืน้ที่โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเยน็ 
ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ย การเล้ียงแพะเนื้อเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรภายในพืน้ที่โครงการฯ 
(ก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะและจดัซ้ือพ่อพันธุ์ แม่
พันธุ์แพะเนื้อ )

       3,440,000          3,440,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตกาแฟอราบิก้าในพืน้ที่ส่งเสริม สถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาพืน้ที่ปลูก
กาแฟอราบิก้า โดยจดักิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพืน้ที่ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จแล้ว 
(253,200 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตกาแฟ
และสร้างคุณภาพมาตรฐาน ที่มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์เฉพาะพืน้ที่เพือ่เพิม่มูลค่าทางการตลาด 
(635,000 บาท) (จดัซ้ือครุภัณฑ์แปรรูปกาแฟ/
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพกาแฟ/ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์/ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการตลาด)

888,200 888,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วย
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภอ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับภารกิจ

กิจกรรมหลักที่ 8 การขับเคล่ือนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โครงการ
พัฒนาพืน้ที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การส ารวจออกแบบการจดัท า
ระบบกระจายน้ าและระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 
(32,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การจดัท าระบบกระจายน้ าและ
ระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์ (3,000,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 : การติดตามและประเมินผล 
(26,100 บาท)

3,058,100 3,032,000              26,100 ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ยที่ 3 
เนื่องจากเป็นการติดตามและประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
การเกษตรในโครงการหลวง ทุ่งสะลวง ขุนวาง และ
แม่สะป๊อก
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 : การก่อสร้างอาคารคัดบรรจผัุก 
ในศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงทุ่งสะลวง (2,600,000 
บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุและ
บรรจสิุนค้าเกษตร ในศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงขุน
วาง (605,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การติดต้ังห้องเยน็เพิม่ความชื้น 
ในศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก (894,000 
บาท)

       4,099,000          4,099,000

3 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรกำรขับเคลื่อนและ
ขยำยผลโครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
จังหวัดเชียงใหม่

4     23,310,200       23,310,200 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ขยายผลโครงการ
พระราชด าริ เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของ
ประชากรโดยเฉพาะอยูบ่นพืน้ที่สูง
อยา่งไรก็ตาม ให้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่รัฐ ค่าเบีย้เล้ียง เบีย้
ประชุม ในกิจกรรมหลักที่ 1 ซ่ึงมีงบประมาณ
ที่สูง และ โครงการนี้มีการแจกปัจจยัการผลิต
 และวสัดุสูงมาก โดยให้พิจารณาถึงความ
คุ้มค่าและความเหมาะสมด้วย

กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจดัการ
 และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่

          842,000             842,000

เชียงใหม่   10/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมเยาวชนจาก
สถาบันการศึกษาให้รู้คุณค่าสืบสานพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมเยาวชน
จากสถาบันการศึกษา/ศึกษาดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ)

          500,200             500,200

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวถิีชีวติ
พอเพียงเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพืน้ที่โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ (1,717,000 บาท) (จดัประชุม/
สนับสนุนอาชีพหรือการจดัการพืน้ที่/พัฒนาจดุ
เรียนรู้ของหมู่บ้าน)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (550,000 บาท) (จดัอบรมด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และกล้าไม/้
การส่งเสริมตลาดออนไลน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน)

       6,174,900          6,174,900
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนา
หมู่บ้านอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (836,200 บาท) (อบรม
ด้านการปลูกไม้ผล/การท าปุย๋หมักชีวภาพ/
สนับสนุนวสัดุการเกษตร)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ธนาคารสุกรชาวไทยภูเขาบ้านห้วย
ไคร้ (หยอ่มบ้านห้วยไคร้ใหม่และหยอ่มบ้านห้วยลึก) 
(470,200 บาท) (จดัการประชุมและฝึกอบรมให้
ความรู้การเล้ียงสุกรและการจดัต้ังธนาคารสุกร)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 แปรรูปผลผลิตชาและโสมตังกุย
ชาวไทยภูเขาลีซูบ้านแปกแซม หมู่ที่ 6 ต าบลเปียง
หลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ (328,700 
บาท) (จดัฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตชาและโสมตัง
กุย)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 6 พัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าหมู่บ้าน
แนวชายแดน (ไทย-เมียนมาร์) อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ (102,500 บาท) (จดัฝึกอบรมการ
ทอผ้า)
กิจกรรมยอ่ยที่ 7 การพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิต
จากต้นกาแฟชาวไทยภูเขา บ้านสามหมื่น ต าบล
เมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
(189,100 บาท) (จดัฝึกอบรมการแปรรูปกาแฟ/การ
รวมกลุ่มธรุกิจและการตลาด/สนับสนุนครุภัณฑ์แปร
รูปกาแฟ)
กิจกรรมยอ่ยที่ 8 ส่งเสริมอาชีพเกษตรวถิีไทย 
(1,981,200 บาท) (ประชุมจดัท าแผนขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพชีวติด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/
สาธติและฝึกปฏิบัติและสนับสนุนวสัดุการเกษตร)

กิจกรรมหลักที่ 4 อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 เพาะช ากล้าไม้ (6,572,700 บาท) 
(เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก/กล้าไม้มีค่า/กล้าไม้วงค์ยาง)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ปลูกป่าหวาย (4,130,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ระบบวนเกษตร (4,558,400 บาท)

      15,261,100         15,261,100
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 5 การประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ขยาย
ผลผ่านส่ือสารมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในพืน้ที่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การผลิตข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ขยายผล ผ่านส่ือสารมวลชน
และเครือข่ายประชาสัมพันธใ์นพืน้ที่  (270,000 
บาท) (ผลิตส่ือประชาสัมพันธ/์จดัการแถลงข่าว)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การประชาสัมพันธข์ยายผลผ่าน
ส่ือกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกพืน้ที่ (262,000 
บาท)

          532,000             532,000

4 กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วเพ่ิม
มูลค่ำเชือ่มโยงธรรมชำติ 
วัฒนธรรม สุขภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

โครงกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว
เพ่ิมมูลค่ำเชือ่มโยงธรรมชำติ
และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

2    233,921,000      174,700,000       59,221,000 เห็นควรสนับสนุน โดยเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว
ไม่เห็นควรสนับสนุน 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมยอ่ยที่ 5 , 8 ,9 ,10
 เนื่องจากยงัไม่ได้รับอนุญาตจากเจา้ของพืน้ที่
กิจกรรมหลักที่ 2 เนื่องจากหน่วยด าเนินการ
เป็นที่ท าการปกครองอ าเภอ ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (ปรับปรุง
ถนน 15 สายทาง)

    231,221,000       174,700,000                  -           56,521,000  
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.1 บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่
ช ารุดเสียหายด้วยวธิหีมุนเวยีนวสัดุชั้นทางเดิมมาใช้
งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling)  ทาง
หลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอิน
ทนนท์ ระหวา่ง กม. 2+500 – กม. 7+500 ต าบล
ข่วงเปา ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 5.00 กิโลเมตร

      20,000,000         20,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.2 บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่
ช ารุดเสียหายด้วยวธิหีมุนเวยีนวสัดุชั้นทางเดิมมาใช้
งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling)  ทาง
หลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ต่ืน 
ระหวา่ง กม. 60+625 – กม. 68+000 ต าบลอมก๋อย
 ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 7.375 กิโลเมตร

      40,000,000         40,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.3 ปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้า
แสงสวา่งทางหลวง ชนิดเสาสูง HIGH MAST เป็น
หลอดชนิดประหยดัพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 11 
(ถนนล าปาง - เชียงใหม่) ทางหลวงหมายเลข 11  
ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหวา่ง กม.548+701 - 
กม.562+651 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองผ้ึง ต าบลท่า
ศาลา ต าบลหนองป่าคร่ัง  ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่า
ตัน  ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
ปริมาณงาน  1  แห่ง

      20,000,000         20,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.4 ปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้า
แสงสวา่งทางหลวงชนิดประหยดัพลังงาน ทางหลวง
หมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) ทางหลวงหมายเลข 
1141   ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหวา่ง กม.
0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลท่าศาลา  
ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดด ต าบลสุเทพ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

      15,000,000         15,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.5 ปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่
 (Paverment In Place Reclycling) ทางหลวง
หมายเลข 1178 ตอนแม่ข้อน - นาหวาย ระหวา่ง 
กม. 15+225 - กม. 19+100 (เป็นช่วงๆ) ต าบลทุ่ง
ข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน 3.875 กิโลเมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 29,000 
ตารางเมตร

      19,000,000         19,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.6 ติดต้ังราวกันอันตรายชนิด 2 ชั้น
  (Double W-Beam Guardrail) ทางหลวง
หมายเลข 1249 ตอนแม่งอน - หนองเต่า ระหวา่ง 
กม. 17+000 - กม. 25+000 ต าบลแม่งอน อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ปริมาณงาน 2,000 เมตร

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.7 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ฝายสินธกุิจปรีชา ต าบลสันมหาพน 
อ าเภอแม่แตง ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.700 
กิโลเมตร

      34,700,000         34,700,000

เชียงใหม่   16/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.8 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ าตก
ห้วยสะบ้า (วงัทอง) ต าบลแม่หอพระอ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ปริมาณ
งาน 1 แห่ง

       9,500,000          9,500,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.9 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ าหลวงแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะ
เมิง  จงัหวดัเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

       3,000,000          3,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.10 ปรับปรุงถนนสายทางเข้า
อุทยานแห่งชาติดอยเวยีงผา ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอ
ไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ กม.0+000 - 5+000 
ทางเชื่อม กม. 5+000 - 5+120 ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทาง 5.120 กิโลเมตร

      25,021,000         25,021,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.11 ยกระดับความปลอดภัยทาง
หลวงชนบท ชม.3005 แยก ทล.118 – บ้านห้วยแก้ว
 ต าบลห้วยแก้ว ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน 
ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่ง กม.0+000 – 10+088 (เป็นแห่งๆ) จ านวน
 1 สายทาง

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.12 ยกระดับความปลอดภัยทาง
หลวงชนบทหมายเลข ชม.3035 แยก ทล.108 - 
บ้านร้อยจนัทร์ ต าบลหนองควาย ต าบลบ้านแหวน 
ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง ต าบลน้ าบ่อหลวง 
ต าบลบ้านแม ต าบลทุ่งสะโตก ต าบลท่าวงัพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง จ. ชียงใหม่ ระหวา่ง กม.0+000 –
 27.557 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

      10,000,000         10,000,000

เชียงใหม่   17/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.13 ยกระดับความปลอดภัยทาง
หลวงชนบทหมายเลข ชม.4016 เชื่อม ทล.1013 – 
บ้านขุนกลาง ต าบลบ้านกาด ต าบลแม่วนิ อ.แม่วาง 
ต าบลบ้านหลวง อ.จอมทอง ข.เชียงใหม่ ระหวา่ง 
กม.0+000 - 64+400 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สาย
ทาง

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.14 พัฒนาทางหลวงชนบท
หมายเลข ชม.4041 แยก ทล.1317 – บ้านสหกรณ์ 
3 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 
ระหวา่ง กม.0+000 – 12+500 (เป็นแห่งๆ) จ านวน
 1 สายทาง

       5,000,000          5,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 1.15 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทาง
หลวงหมายเลข 1362  ตอนควบคุม 0100 นิคมดอย
เต่า - ท่าน้ า กม. 0+000 - 3+860 ต าบลท่าเด่ือ 
อ าเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.860 กม.

      15,000,000         15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง)
 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด ต าบลป่าเมี่ยง
 อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่

       2,700,000          2,700,000

5 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด เพ่ือควำม
ยั่งยืน

1     22,060,100       21,487,000           573,100
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจงัหวดัเชียงใหม่เพือ่ความยัง่ยนื ประจ าปี 
2565
กิจกรรมยอ่ย 1 สนับสนุน ส่งเสริมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนในการจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือ่
ป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
(7,066,500 บาท) (รณรงค์ประชาสัมพันธ/์จดั
นิทรรศการ/การแข่งขันกีฬา/อบรมให้ความรู้ ฯลฯ)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การสกัดกั้นและปราบปรามยา
เสพติด (1,500,000 บาท)

      12,147,400         11,574,300             573,100 เห็นควรสนับสนุน เพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติด
 ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาเชิงพืน้ที่ อยา่งไรก็ตาม
 พิจารณาความคุ้มค่าของ งปม. เมื่อเทียบกับ
ผลลัพธข์องกิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมยอ่ยที่ 
1 สนับสนุน ส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชนในการจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือ่
ป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
(7,066,500 บาท) เนื่องจากมีงบประมาณที่
สูงมาก และกระจายไปหลายหมู่บ้าน (2,019 
มบ)

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและเพิม่
ประสิทธภิาพบุคคลากรด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพืน้ที่ (77,100 บาท) (จดั
อบรมเจา้หน้าที่)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคั์ดกรอง
ของจงัหวดั/อ าเภอ (496,000 บาท) (สนับสนุนชุด
ทดสอบหาสารเสพติด)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยา
เสพติดในกลุ่มนักศึกษาวชิาทหาร (รด.) (821,000 
บาท) (จดัอบรม)

ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 เนื่องจากเป็นการอบรม
เจา้หน้าที่ และกิจกรรมยอ่ยที่ 4 เนื่องจาก
เป็นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ชุดทดลองสารเสพ
ติด โดยเป็นการจดัซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ใช้งานตาม
ภารกิจปกติ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 6 การจดังานวนัต่อต้านยาเสพติด
ระดับจงัหวดั (285,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 7 การจดังานวนัต่อต้านยาเสพติด
ระดับอ าเภอ (1,437,500 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 8 การส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (64,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 9 การประชุมติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม (123,100 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 10 การอ านวยการติดตาม
ประเมินผลการขับเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์ ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565
 (277,200 บาท) (ตรวจติดตาม/จดัประชุม)

กิจกรรมหลักที่ 2 เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วม
เรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจติใจ เชิงสร้างสรรค์
ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมยอ่ย 1 การรณรงค์ปลุกจติส านึกและสร้าง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (1,104,600 บาท) (จดักิจกรรมประกวด 
กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE /กิจกรรมการ
รณรงค์วนัต่อต้านยาเสพติด)

       4,039,700          4,039,700
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จติใจให้แก่เยาวชน (1,210,600 บาท) (จดัอบรม
เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE/กิจกรรม
ประกวด TO BE NUMBER ONE)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพือ่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(1,724,500 บาท) (จดัประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างาน/กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชน/พัฒนาเครือข่ายอ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE)

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาบริบทและพฤตินิสัย
ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เพือ่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด จงัหวดั
เชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ย 1 การเสริมสร้างทักษะเพือ่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมความเส่ียง (963,400 บาท) 
(จดัอบรม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การส่ือสารเพือ่สร้างความรอบรู้
ด้านยาเสพติด ลดการเลือกปฏิบัติและการตีตรา
ผู้ป่วยยาเสพติด (463,800 บาท) (จดัอบรม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การพัฒนาบริบทเพือ่สู่สังคม
ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง 
(2,427,800 บาท) (จดัอบรม)

       3,855,000          3,855,000

เชียงใหม่   21/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 4 สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์
กิจกรรมยอ่ย 1 การสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวงัการแพร่
ระบาดยาเสพติดในพืน้ที่บ้านห้วยส้าน (742,020 บ.)
กิจกรรมยอ่ย 2 การเพิม่ประสิทธภิาพการสกัดกั้น
การลักลอบล าเลียงยาเสพติด และหยดุยัง้การแพร่
ระบาดยาเสพติดในพืน้ที่อ าเภอแม่อาย (696,000 บ.)
กิจกรรมยอ่ย 3 อบรมสมาชิกต ารวจบ้าน (สตบ.) ใน
พืน้ที่โครงการร้อยใจรักษ์ (62,090 บ.)
กิจกรรมยอ่ย 4 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพ
ติดในพืน้ที่โครงการร้อยใจรักษ์ (67,990 บ.)

       1,568,100          1,568,100

กิจกรรมหลักที่ 5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

          149,900             149,900

กิจกรรมหลักที่ 6 ต้ังจดุตรวจจดุสกัดและ
ลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติด
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33

          300,000             300,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

6 กำรผลักดันเชียงใหม่สู่กำรเป็น
เมืองอัจฉรยิะ เมืองแห่งไมซ์ 
เมืองแห่งสตำรท์อัพ และเมือง
นวัตกรรมกำรแพทย์และ
สุขภำพ (SMS & 
Medicopolis: Smart City, 
MICE City, Startup City,  
Medicopolis) ให้สำมำรถ
รองรบักำรเป็นศูนย์กลำงทำง
กำรค้ำ กำรลงทุน ของ
ภำคเหนือ

โครงกำรเชียงใหม่เมืองแห่งกำร
เริ่มต้นธรุกิจ นวัตกรรมทำง
กำรแพทย์และสุขภำพ 
(Chiang Mai : Startup City 
& Medicopolis )

2     24,660,000       17,932,000         6,728,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ส่งเสริมการบริการ
เชิงสุขภาพ สร้างรายได้ให้แก่จงัหวดั
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมหลักที่ 1 
เนื่องจากมีการจา้งที่ปรึกษา

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ด้วยโปรแกรมฟืน้ฟูแบบเร่ิมต้นใหม่ (Begin Again 
for Food and Wellness Startup) (จา้งเหมาจดั
กิจกรรม/จา้งที่ปรึกษา)
- วางแผนการด าเนินโครงการ
- ประชาสัมพันธโ์ครงการ
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
- อบรม/ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ/
จดักิจกรรม Showcase
- การติดตามประเมินผล

       7,620,000             892,000          6,728,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิม่และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ SME/OTOP สู่
มาตรฐานสากล
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิม่สมุนไพร
ต้นแบบเพือ่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(700,000 บาท) (จา้งเหมาจดัหา จดัเตรียมสารสกัด
 สมุนไพรท้องถิ่น/ทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรท้องถิ่น)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (1,833,500 
บาท) (จา้งเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ (495,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยต้ีนแบบ
การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานให้แก่ 
SME/OTOP ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(245,650 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพผ่านช่องทางการตลาดดิจทิัล (755,850 บาท)

       5,040,000          5,040,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 6 การยกระดับการบริการของ
ผู้ประกอบการ SME/OTOP ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (1,010,000 บาท) 
(จา้งเหมายกระดับการบริการนวดส าหรับผู้สูงอาย ุ
ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ/จา้งเหมายกระดับการบริการ
นวดอัตลักษณ์ล้านนา (นวดตอกเส้น) ด้วยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ )
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรม Taste of Lanna กินดี
อยูดี่วถิีล้านนา
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรม Taste of Lanna กินดี
อยูดี่วถิีล้านนา (6,000,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรม Lanna FoodEx 
(6,000,000 บาท)

      12,000,000         12,000,000

7 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสรำ้งสรรค์
 (Creative Economy) โดย
ใช้ควำมคิดสรำ้งสรรค์ภูมิ
ปัญญำ และอัตลักษณล์้ำนนำ

โครงกำรพลิกโฉมเชียงใหม่ 
ด้วยเศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ 
(Next Chiang Mai with 
Creative Economy)

2     28,750,000       28,750,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
การผลิตและการตลาด
ทั้งนี้ ในกิจกรรมหลักที่ 3 ควรบูรณาการ
ร่วมกับ โครงการ Gastronomy Tourism : 
LANNA Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่" 
โครงการฯ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ เพือ่ไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนกัน

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวตักรรม
สร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation)
- ประชาสัมพันธก์ิจกรรม
-  รับสมัครและคัดเลือกวสิาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม
- ฝึกอบรมให้ความรู้
- ให้ค าปรึกษาแนะน า
- สัมมนาเครือข่ายระหวา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

       5,000,000          5,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ
ออนไลน์
เสมือนจริง (เป็นการจา้งเหมาบริการ โดยจดั
กิจกรรมมหกรรมสินค้าและบริการเชียงใหม่ออนไลน์
เสมือนจริง เช่น อบรม ผู้ประกอบการ จดัแคมเปญ
ประชาสัมพันธ ์จดักิจกรรม Digital 
Transformation เปิดตัวโครงการ ออกแบบเวปไซด์
 E-Commerce จดัท าระบบห้างสรรพสินค้าเหมือน
จริง)

       8,000,000          8,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3 จดังาน Chiang Mai 
Gastronomy Exhibition
- เสนอแผนปฏิบัติการ
- ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครเกษตรกร
ผู้ประกอบการ
- คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
- จดังาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition 
- จดักิจกรรม Business Matching และ Mini 
Exhibition ภายในงาน
- จดักิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงาน
- จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

       3,000,000          3,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 4 จดังาน Chiang Mai Premium 
Coffee Exhibition
- เสนอแผนปฏิบัติการ
- ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครเกษตรกร
ผู้ประกอบการ
- คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
- จดังาน Chiang Mai Premium Coffee 
Exhibition
- จดักิจกรรม Business Matching และ Mini 
Exhibition ภายในงาน
- จดักิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงาน
- จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

       3,000,000          3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์
จงัหวดั (Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การด าเนินการรับสมัคร การ
คัดเลือกเพือ่ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Privince Brand
 (Chiang Mai Brand) (250,000 บาท) (จดัประชุม/
เดินทางลงพืน้ที่)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การจดังานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า (7,000,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติ (2,500,000 บาท)

       9,750,000          9,750,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

8 กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วเพ่ิม
มูลค่ำเชือ่มโยงธรรมชำติ 
วัฒนธรรม สุขภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

โครงกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว
เพ่ิมมูลค่ำเชือ่มโยงวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

2     25,455,000     25,455,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม โดยน าทุนวฒันธรรมมาต่อ
ยอดการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ กิจกรรมยอ่ยท าระบบฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านวฒันธรรมชุมชนและกิจกรรม
หลักที่ 2 การสืบค้นข้อมูล เร่ืองเล่าฯ เพือ่
สนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพิม่มูลค่า
เชื่อมโยงกับวฒันธรรม ควรน าข้อมูลที่ได้มา
ต่อยอด ส่งเสริมและสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว
ต่อไป

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทาง
วฒันธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพือ่ชุมชน
เข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื (บวร On Tour)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมของชุมชนคุณธรรม (บวร On tour) 
(3,000,000 บาท) (จา้งเหมาจดักิจกรรม) 
- จดัท าระบบฐานข้อมูล
- จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม
- จดักิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว
- จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

       6,000,000        6,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรม
รวมใจ สานสายใย สร้างสังคมดี ด้วยวถิีวฒันธรรม 
(3,000,000 บาท) 
- จดัสถานที่ บูธน าเสนอผลงาน
- น าเสนอผลงานพร้อมสาธติอัตลักษณ์
- จดักิจกรรม/จดันิทรรศการ
- จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการจดัการองค์ความรู้
และบริหารจดัการชุมชนด้วยเร่ืองเชียงใหม่เล่าวา่..... 
(Chiang Mai Story Telling)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล เร่ือง
เล่าทางประเพณี วถิีชีวติ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมจดัท าเป็นเอกสารชุดความรู้เร่ืองเล่าใน
จงัหวดัเชียงใหม่ (490,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา
ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่ยกระดับวฒันธรรมสู่การ
จดัการท่องเที่ยว (480,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมสร้างแบรนด์ “เชียงใหม่ 
เล่าวา่.....”  (485,000 บาท)

       1,455,000        1,455,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน
เทศกาลและ
งานประเพณีท้องถิ่น
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพือ่การ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม "Lanna Cuisine for 
Cultural Tourism" (3,000,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี 
(2,000,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการจดักิจกรรม
ต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจงัหวดัเชียงใหม่ 
(2,500,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาล
สงกรานต์จงัหวดัเชียงใหม่ (1,500,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ (4,500,000 บาท)

      13,500,000       13,500,000

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้ We 
Love Chiang Mai (เป็นการจา้งเหมา โดยจดั
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 คร้ัง จดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ ์ตกแต่งร้านนิทรรศการ และ 
Pavilion รวมทั้งค่าเช่าและเตรียมสถานที)่

       4,500,000        4,500,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

9 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ

3,4       4,823,900       2,175,400         2,648,500

กิจกรรมหลักที่ 1 มหกรรมวนัผู้สูงอายแุห่งชาติ 
ประจ าปี 2565

          378,600           378,600 เห็นควรสนับสนุน  เป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายแุละ
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมในพืน้ที่โครงการ
พระราชด าริ
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 จดัอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายสูุ่สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 5 มิติ 
(187,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่น
ครอบครัวผู้สูงอาย ุ(128,500 บาท) (จดัประชุม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 จดัอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน (534,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จดัท า
แนวทางการคุ้มครองทางสังคมในพืน้ที่ (136,000 
บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 เวทีถอดบทเรียนและบริหาร
จดัการองค์ความรู้ (69,400 บาท) (จดัประชุม)

       1,054,900          1,054,900 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมการจา้งงานผู้สูงอายุ
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 อบรมการฝึกทักษะอาชีพ 
(1,796,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
(1,593,600 บาท)

       3,390,400        1,796,800          1,593,600 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ย ที่ 1 อบรม
การฝึกทักษะอาชีพ (1,796,800 บาท)
เนื่องจากเป็นการฝึกอาชีพ และสร้างรายได้
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ยที่ 2 
อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(1,593,600 
บาท) เนื่องจากเป็นการอบรมดูแลผู้สูงอาย ุซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

10 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรอนุรกัษ์พันธกุรรมพืช
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิ
สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ 
(อพ.สธ.)

4     12,538,700     11,562,900           975,800 เห็นควรสนับสนุน เพือ่อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
ไม่เห็นควรสนับสนุน  1. รายจา่ยติดตาม
และประเมินผลโครงการ วงเงินรวม 905,200
 บาท  และ 2.กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ภายใต้
กิจกรรมหลักที่ 4 วงเงิน 70,600 บาท 
เนื่องจากเป็นค่าใช้จา่ยในการศึกษาดูงาน

เชียงใหม่   32/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 วางแผน ประชาสัมพันธ ์
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนและ
ขยายผลโครงการการขับเคล่ือนและขยายผล
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจงัหวดัเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ค่าจดัประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ จงัหวดัเชียงใหม่ (32,400
 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ค่าจดัประชุมคณะท างานประสาน
การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ จงัหวดัเชียงใหม่ (87,600
 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 สนับสนุนการจดัต้ังศูนยข์้อมูล
ฐานทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชก าริฯ จงัหวดัเชียงใหม่ 
(100,000 บาท) (จดัอบรม)

       1,000,000           750,000             250,000

เชียงใหม่   33/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 กิจกรรมจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้และการด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จงัหวดั
เชียงใหม่ (อพ.สธ. - ชม.) (530,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 กิจกรรมติดตาม รวบรวมข้อมูล 
สรุปผลการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดั
เชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) (250,000 บาท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือน
และขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพืน้ที่จงัหวดั
เชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
จติส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชในสถานศึกษา 
(1,630,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ทาง
วชิาการในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อพ.สธ. ใน
สถานศึกษา (2,530,000 บาท) (จดัอบรม/สนับสนุน
อุปกรณ์)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การสนับสนุนสถานศึกษาการ
ส ารวจข้อมูลพรรณไม้ และจดัท ารหัสพิกัดของ
ทรัพยากรเพือ่เป็นฐานข้อมูลเชิงวชิาการ 
(1,500,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การสนับสนุนการจดัท าป้ายข้อมูล
พรรรณไม้ ในสถานศึกษา (1,000,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 อ านวยการ บริหารโครงการ และ
ติดตามประเมินผล (440,000 บาท)

       7,100,000        6,660,000             440,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การประชุมขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนหน่วยงานการศึกษา (22,300
 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การอบรมสมาชิกใหม่รับรู้แนว
ทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(282,500 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การอบรมสัมมนา ส่งเสริมพัฒนา 
ศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(182,700 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(118,400 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผล 
(14,100 บาท)

          620,000           501,600             118,400

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด
ขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชุมเตรียมการขับเคล่ือน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 
2565 (3,800 บาท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และการ
ขับเคล่ือนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (56,600 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 พัฒนาศึกษาดูงาน  สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน   เพือ่พัฒนาเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในสังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (70,600 
บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2565 (30,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ประชุม สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (5,300 บาท)

          167,100            65,700             101,400
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 5 การขับเคล่ือนพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยัง่ยนื
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชุมวางแผนการขับเคล่ือนงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565
 (4,350 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง และ
ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสู่ความยัง่ยนื ประจ าปีการศึกษา 2565 
(59,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ฝึกอบรม และปฏิบัติการ
ด าเนินงานขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สู่ความยัง่ยนื (329,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 เยีย่มชม ให้ก าลังใจ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียนสู่ความยัง่ยนื (120,200 บาท)

          617,900           617,900

เชียงใหม่   38/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพือ่ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่มีผลการขับเคล่ือนงานพฤกษศาสตร์
โรงเรียนดีเด่น และผลักดันสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับโรงเรียน และภาคีเครือข่าย (4,350 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงาน และมอบรางวลัเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (94,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 7 สรุป จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2565 และวางแผน
การขับเคล่ือนโครงการในระยะต่อไป  (5,400 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 6 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 (อพ.สธ.-กก.ตชด.33)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมประชุมการขับเคล่ือน
โครงการ อพ.สธ. (34,900 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ศึกษา
ดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (41,700 บาท)
กิจกรรมยอ่ย 3 จดัท าป้ายพรรณไม้ และวสัดุโรง
เพาะช ากล้าไม้ (198,600 บาท)
กิจกรรมยอ่ย 4 กิจกรรมก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
(66,000 บาท)

          341,200           275,200              66,000

เชียงใหม่   39/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 7 การจดัท าฐานทรัพยากรธรรมชาติ
 และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้
ประโยชน์โดยชุมชนในพืน้ที่ป่าชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยการจดัท าชุมชนอนุรักษ์และจดัการป่า
ต้นน้ าต้นแบบ 4.0 เพือ่การวางแผนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และพันธกุรรมส่ิงมีชีวติด้วย
ตนเอง (จดัประชุม/วเิคราะห์ตัวอยา่งส่ิงมีชีวติ/
จดัท าฐานข้อมูล)

       1,092,500        1,092,500

กิจกรรมหลักที่ 8 การเสริมสร้างและพัฒนาจติส านึก
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมยอ่ย การด าเนินโครงการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และลงพืน้ที่ส ารวจ
ทรัพยากร ร่วมกับ สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
ภายในจงัหวดัเชียงใหม่

       1,200,000        1,200,000

กิจกรรมหลักที่ 9 การศึกษาและการใช้ประโยชน์
จากต้นมณฑาดอยในการยอ้มสีธรรมชาติ
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การยอ้มสีธรรมชาติจากต้นมณฑา
ดอย (150,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ย 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ายอ้มสี
ธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย (250,000 บาท)

          400,000           400,000

เชียงใหม่   40/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

11 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรจัดตัง้ศูนย์พักพิงสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ ตำมพระ
ปณธิำนศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์
อัครรำชกุมำรกีรมพระศรสีวำง
ควัฒน วรขัติยรำชนำรี

4     20,000,000       20,000,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจากยงัไม่ได้รับอนุญาตใช้พืน้ที่จากกรม
ป่าไม้

กิจกรรมหลักจดัต้ังศูนยพ์ักพิงสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควฒัน วรขัติยราชนารี 
(ก่อสร้างศูนยพ์ักพิงสัตว/์จดัซ้ือครุภัณฑ์)

      20,000,000         20,000,000

12 กำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM
 2.5) พัฒนำ
ทรพัยำกรธรรมชำติและรกัษำ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน

โครงกำรพัฒนำและรกัษำ
ทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน

5     89,164,000     81,480,200         7,683,800 เห็นควรสนับสนุน เพือ่รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเห็น
ควรสนับสนุนในบางกิจกรรม

กิจกรรมหลัก 1 ป้องกันการพังทลายของพืน้ที่ตล่ิง
ริมแม่น้ า (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง 3 แห่ง) 
(ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัเชียงใหม่)

      40,650,000       40,650,000

กิจกรรมหลัก 2 การฟืน้ฟูดินเพือ่ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน (จดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า) 
(ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)

       1,158,300        1,158,300
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 3 การสร้างความตระหนักรู้และ
เสริมสร้างศักยภาพรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการใน
สถานศึกษาเพือ่พัฒนาคนสร้างองค์ความรู้ที่แข้ม
แข็งและสร้างวฒันธรรมของการมีจติส านึก
รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม (136,800 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่  2 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
ด าเนินงานด้านการจดัการขยะ โรงเรียนต้นแบบ
ปลอดขยะ/กิจกรรมศูนยว์สัดุรีไซเคิล/ผ้าป่าขยะ 
(136,800 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ 
(136,800 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 จดักิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิม่พืน้ที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่ 
(44,000 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ส ารวจพืน้ที่สีเขียวในการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ (180,000 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ประสานงานและติดตาม
ประเมินผล (250,000 บาท)

          884,400           634,400             250,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน ในรายการติดตาม
ประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 4 อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพืน้ที่ป่าสงวน
แห่งชาติ
(เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก/กล้าไม้มีค่า/กล้าหวาย)

       3,100,000        3,100,000

กิจกรรมหลัก 5 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู สนับสนุนชุมชน ใน
การสร้างป่า เพิม่รายได้ ในพืน้ที่โครงการร้อยใจรักษ์
 จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดย
การสร้างฝายชะลอน้ า "ฝายผสมผสาน" (500,000 
บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดย
การสร้างฝายชะลอน้ า "ฝายกึ่งถาวร" (181,800 
บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดย
การสร้างฝายชะลอน้ า แบบกล่องเกเบีย้น (300,000
 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย (492,100
 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพือ่รักษา
สมดุลของระบบนิเวศ (700,000 บาท)

       2,173,900        2,173,900
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 6 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Eco School)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
(79,400 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การถ่ายทอดความรู้การ
ด าเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Eco School) (145,600 บาท) (จดัอบรม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ต่อยอดการด าเนินงาน
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School)
 จ านวน 3 สถานศึกษา (108,600 บาท) (จดัอบรม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล
 (59,200 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ (205,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 6 บริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผล (302,400 บาท)

          901,000       598,600.00             302,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน ในรายการติดตาม
ประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้
พึง่พาตนเองได้บนวถิีชีวติพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้พึง่พาตนเองได้บนวถิี
ชีวติพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (238,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ชุมชน เพือ่พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ (363,000
 บาท) (จดัอบรม/การลาดตระเวนฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้านการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ด้านขยะ,น้ าเสีย,มลพิษ (235,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 จดักิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco Village) (900,000 บาท) 
(สนับสนุนวสัดุก่อสร้าง วสัดุการเกษตร วสัดุงานบ้าน)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 บริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผล (276,000 บาท)

       2,012,000        1,736,000             276,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน ในรายการติดตาม
ประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและภัยแล้ง (ที่ท าการปกครองอ าเภอในพืน้ที่ 
เป็นหน่วยด าเนินการ)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
(1,000,000 บาท) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ก าจดัวชัพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ า
 ล าเหมืองกอน เชื่อมกับล าเหมืองกวง ต าบลสันนา
เม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ (498,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การขุดลอกหนองน้ าแหยง่  บ้าน
ศรีวงัธาร หมู่ที่ 8 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ (615,700 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ที่ 5
 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (หยอ่ม
บ้านปางม้า) ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 
บ่อเก็บ (2,460,900 บาท)

       6,855,400                  -            6,855,400 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วย
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภอ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับภารกิจ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อเก็บ 
พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ต าบล
แม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (หยอ่มบ้านคุ้ม) 
(752,700 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ 
พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ต าบล
แม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (หยอ่มบ้าน
หลวง) (1,528,100 บาท)

กิจกรรมหลัก 9 สอนน้องสร้างป่า (สบพ.ที่ 16 )
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 สร้างเรือนเพาะช าประจ าโรงเรียน
 ขนาด 400 ตารางเมตร (1,724,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ระบบประปาภูเขา (650,400 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 50 ลบม. (800,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4  เพาะช ากล้าไม้ (1,912,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 อบรมหลักสูตรเยาวชนเพาะช า
กล้าไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้ (465,600 บาท)

       5,552,800        5,552,800
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลัก 10 เพิม่พืน้ที่สีเขียวต้นน้ าล าธาร และ
เพิม่ความชุ่มชื้นพืน้ที่ป่าต้นน้ า
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 อบรมเพาะช ากล้าไม้ และ
บ ารุงรักษาต้นไม้  (3,258,920 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 เพาะช ากล้าไม้ป่า ไม้ผล และไม้ไผ่ 
(13,384,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบคอกหมู 
(9,233,280 บาท)

      25,876,200       25,876,200

13 กำรขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรปูมูลค่ำสูงตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์
สินค้ำเกษตรแปรรปูและ
อำหำรมูลค่ำสูงเพ่ือตอบโจทย์
ควำมต้องกำรในตลำดสำกล

2     11,600,000     11,538,000             62,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่ยกระดับและพัฒนา
สินค้าเกษตรแปรรูป
ไม่เห็นควรสนับสนุน ในรายการติดตาม
ประเมินผล
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
อาหารมูลค่าสูงเพือ่ตอบโจทยค์วามต้องการของ
ตลาด CLMV
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 จดัท า และน าเสนอแผนการ
ด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย 
แผนประชาสัมพันธ ์โครงสร้างการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์
การคัดเลือกวสิาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม (34,200 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ประชาสัมพันธเ์ชิญชวน และรับ
สมัครสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้า
ร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ที่เหมาะสม 
(75,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 คัดเลือกวสิาหกิจร่วมกิจกรรมการ
ให้ค าปรึกษาเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวตักรรม 
(17,800 บาท)

       6,603,000        6,577,000              26,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีนวตักรรมจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม/่
ผลิตภัณฑ์เดิมได้รับการปรับปรุง ด้วยวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ไม่น้อยกวา่ 30 ผลิตภัณฑ์
 และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่น้อยกวา่ 30 
ผลิตภัณฑ์ (6,450,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
(26,000 บาท)

เชียงใหม่   49/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขต
เศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food 
Valley Road Show)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชาสัมพันธก์ารจดังาน โดย
การจดั Road Show จดัแถลงข่าว จดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธใ์นรูปแบบต่างๆ เพือ่เผยแพร่อยา่ง
ทั่วถึงใน จงัหวดัเชียงใหม่และในประเทศ CLMV 
(221,200 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 จดังานแสดงโชวสิ์นค้าด้าน
อุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ (1,959,700 บาท)

       4,997,000        4,961,000              36,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การน าเสนอเทคโนโลยด้ีาน
นวตักรรมทางการเกษตรที่ผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกรสามารถน าไปต่อยอด ในการเพิม่ศักยภาพ
การผลิต การให้ค าปรึกษาแนะน าและความรู้ที่
จ าเป็น ในการประกอบธรุกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(2,492,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา 
ภายใต้ Theme อนาคตอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคเหนือกับ Northern Food Valley 
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหรือเสวนา โดย
ผู้ทรงคุณวฒิุ และผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศหรือระดับสากล (79,900 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 การจดัเจรจาทางธรุกิจ 
(Bussiness Matching) ของผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมอาหารโดยมีการจบัคู่เจรจาธรุกิจกันไม่
น้อยกวา่ 10 ราย (208,200 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ติดตามและประเมิณผล (36,000 
บาท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

14 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรบูรณำกำรสรำ้งควำม
มัน่คงในพ้ืนทีช่ำยแดนและ
เสรมิสรำ้งควำมสัมพันธกั์บ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนในระดับ
ท้องถ่ิน

1       3,227,900       2,459,900           768,000 เห็นควรสนับสนุน เพือ่สร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยในพืน้ที่ชายแดน เนื่องจากเป็น
ประเด็นปัญหาของจงัหวดั
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมหลักที่ 3 
เนื่องจากไม่ได้เป็นภารกิจหน้าที่ และ
กิจกรรมหลักที่ 4 เนื่องจากเป็นการบริหาร
จดัการ ติดตามประเมินผล

กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพืน้ที่อ าเภอ
ชายแดน 5 อ าเภอ

       1,040,000        1,040,000

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/
ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจดัประชุมเพือ่ให้
ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้าง
ความสัมพันธก์ับประเทศเพือ่นบ้าน

          750,100           750,100

กิจกรรมหลักที่ 3 การเชื่อมความสัมพันธก์ับประเทศ
เพือ่นบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ ์และการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม ประเพณีกับประเทศเพือ่น
บ้าน ของ 5 อ าเภอชายแดน (จดักิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ)์

          481,000             481,000

กิจกรรมหลักที่ 4 การอ านวยการบริหารจดัการและ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิม่
ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพือ่
สร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็ง

          287,000             287,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมประสิทธภิาพด้านการข่าว
โดยกลุ่มพลังงานมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน

          457,800           457,800

กิจกรรมหลักที่ 6 การอบรมจดัต้ังราษฎรชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพืน้ที่อ าเภอ
ชายแดน

          212,000           212,000

15 กำรขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรปูมูลค่ำสูงตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรส่งเสรมิและเพ่ิม
ศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2     10,846,500       7,550,790         3,295,710 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้า
เกษตรของจงัหวดั
ไม่เห็นควรสนับสนุน ในรายการติดตาม
ประเมินผลและการจา้งที่ปรึกษา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย ์โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชุมชี้แจงและคัดเลือก
เกษตรกรเป้าหมายเป็นตัวแทนพืน้ที่ปลูกข้าวอินทรีย์
 จ านวน 5 แปลง (49,500 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 จดัท าแปลงเรียนรู้ (1,568,040 
บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ใน
แต่ละขั้นตอนทั้ง  5 อ าเภอ  (207,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้
เทคโนโลยเีกษตรอัจฉริยะของจงัหวดัเชียงใหม่ 
(62,800 บาท) (จดัประชุม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
(72,660 บาท)

       1,960,000        1,887,340              72,660 ไม่เห็นควรสนับสนุน  ในงบประมาณ72,660 
 บาท เนื่องจากเป็นการติดตามประเมินผล

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการควบคุม
ศัตรูพืช เพือ่ยกระดับมาตรฐานการผลิตพืช
ปลอดภัย/อินทรียด้์วยชีววธิ ี(จดัอบรม)

          858,000           858,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคล่ือนภาคการเกษตรด้วย
องค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา เทคโนโลย ีและนวตักรรมสู่ชุมชนเกษตร 
(Agricultural Technology Transfer to 
Communities)
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การส ารวจและวเิคราะห์ข้อมูล
เทคโนโลยแีละชุมชน (Technology and 
Community Survey) (298,100 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพือ่
เข้าร่วมกิจกรรม (Selection) (7,050 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การประเมินศักยภาพและความ
ต้องการของชุมชน เพือ่การจบัคู่ระหวา่งเทคโนโลยี
กับชุมชน (Diag/ Matching) (1,767,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยใีห้แก่ชุมชน (Technology Transfers) 
(2,594,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
(333,850 บาท)

       5,000,000        1,931,150          3,068,850 ไม่เห็นควรสนับสนุน  ในงบประมาณ 
3,068,850 บาท โดย 
(1) เนื่องจากเป็นการจา้งที่ปรึกษา ได้แก่  1. 
รายการค่าที่ปรึกษา ในกิจกรรมยอ่ยการ
ประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน
 เพือ่การจบัคู่ระหวา่งเทคโนโลยกีับชุมชน 
วงเงิน 1,641,000 บาท และ 2. รายการค่าที่
ปรึกษาในกิจกรรมยอ่ยการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยใีห้แก่ชุมชน วงเงิน 
1,094,000 บาท  
(2) การติดตามประเมินผล วงเงิน 333,850 
บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งแก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน ยวุเกษตรกร และ 
Young Smart Farmer
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 สร้างการรับรู้เจา้หน้าที่ระดับ
อ าเภอ (15,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การอบรมเพิม่ศักยภาพเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร (510,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับจงัหวดั (75,050 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและพัฒนา
บรรจภุัณฑ์ Young Smart Farmer (397,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและพัฒนา
บรรจภุัณฑ์ วสิาหกิจชุมชน (473,800 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ
ยวุเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ (430,650 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 7 การจดังานประชาสัมพันธแ์ละ
แสดงสินค้าทางการเกษตร (972,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 8 การติดตามและประเมินผล 
(154,200 บาท)

       3,028,500        2,874,300             154,200 ไม่เห็นควรสนับสนุน  ในงบประมาณ 
154,200  บาท เนื่องจากเป็นการติดตาม
ประเมินผล

16 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรกำรปลูกฝังจิตส ำนึก
สรำ้งควำมปรองดองสมำนฉันท์
 และป้องกันแก้ไขปัญหำควำม
สงบเรยีบรอ้ยในจังหวัด
เชียงใหม่

1       3,560,800         651,800         2,909,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
สงบเรียบร้อยในจงัหวดัเชียงใหม่ 
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัเชียงใหม่ ด้าน
การควบคุมการชุมนุมสาธารณะ (300,000 บาท) 
(จดัอบรม) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กฎหมายเข้าใจง่าย ไม่วุ่นวาย
อยา่งที่คิด (1,714,000 บาท) (จดัอบรม) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัดูแล
แก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  ร่วมกับอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม (151,800 บาท) 
(จดัอบรม/จดัประชุม) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 อบรมเชิงปฎิบัติการเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการด าเนินคดี ค้ามนุษยใ์ห้กับทีมสห
วชิาชีพในพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ (295,000 บาท)

       2,460,800           151,800          2,309,000 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ยที่ 3
 ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ยที่ 1 , 2, 
4 เนื่องจากเป็นการอบรมเจา้หน้าที่รัฐ และ
การอบรมกฏหมาย ซ่ึงเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 การปลูกฝังจติส านึกสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้อยา่งยัง่ยนื 
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางปกครอง ในฐานะผู้มีบทบาทผู้น าในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในพืน้ที่ เพือ่สร้างความ
มั่นคงอยา่งยนื (600,000 บาท) (จดัอบรม) 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมการสนับสนุนเพิม่
ประสิทธภิาพจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใน
การช่วยเหลืองานสาธารณภัย และงานพัฒนาพืน้ที่ 
(500,000 บาท)

       1,100,000           500,000             600,000 เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ยที่ 2
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมยอ่ยที่ 1 
เนื่องจากเป็นการอบรมเจา้หน้าที่รัฐ

17 กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วเพ่ิม
มูลค่ำเชือ่มโยงธรรมชำติ 
วัฒนธรรม สุขภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

โครงกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว
เพ่ิมมูลค่ำเชือ่มโยงสุขภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

2       5,709,000       5,709,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ และเพิม่รายได้ด้านการท่องเที่ยว
ให้แก่จงัหวดั
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้าง
ประสบการณ์เชิงกีฬาเพือ่การท่องเที่ยว
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรม Mountain Bike Chiang
 Mai (500,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมปัน่เส้นทาง 2 เมือง กอย
วฒันธรรม (500,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรม Chiang Mai Trail 
Running (500,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 4 กิจกรรมปัน่ 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง 
(500,000 บาท)

       2,000,000        2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม Empowering Chiang 
Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยวสัมผัส
วฒันธรรมอาหารภายใต้จริตชีวติ (เชียง) ใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมศึกษากิจกรรมท่องเที่ยว
สัมผัสวฒันธรรมอาหารของจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้
สภาวะ New Normal (500,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 เชฟชุมชน ยกระดับผลผลิตและ
อาหารท้องถิ่นสู่สากล เชียงใหม่ (1,000,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมจดังาน“กินเหนือ” 
เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ จ านวน 5 วนั ณ
 จงัหวดัเชียงใหม่ (1,500,000 บาท)

       3,000,000        3,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมยกระดับและการพัฒนา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และ
นวดไทย
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมอบรมทักษะเพือ่
ออกแบบการบริการและการสร้างอัตลักษณ์สินค้า
และบริการในธรุกิจหมู่บ้านน้ าพุร้อน สปา และนวด
ไทย (409,000 บาท)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมการจดันิทรรศการ
แสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพือ่ส่งเสริมการ
ยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของธรุกิจ สปา และ
นวด (300,000 บาท)

          709,000           709,000

18 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สรำ้งควำมมัน่คง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตทีด่ีของประชำชน
 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยและส่งเสรมิควำมปลอดภัย
ทำงถนนจังหวัดเชียงใหม่

1     79,292,900     60,000,000       19,292,900
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิม่ประสิทธภิาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในระดับอ าเภอ (64,000 
บาท) (จดัอบรม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การจดัการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน (436,400 บาท) (จดัอบรม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 สร้างเครือข่ายในการจดัการสา
ธารณภัยในระดับท้องถิ่น (139,600 บาท) (จดัอบรม)

          640,000             640,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
อบรมการป้องกันและสาธารณภัย รวมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายเป็นเจา้หน้าที่รัฐ ซ่ึงเป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่
ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน (ปรับปรุงถนน 12 
สายทาง)

      78,275,900       60,000,000         18,275,900 เห็นควรสนับสนุน  กิจกรรมยอ่ย 1-6 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยทาง
ถนน
ไม่เห็นควรสนับสนุน  กิจกรรมยอ่ย 7-12 
เนื่องจากหน่วยด าเนินการเป็นที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับภารกิจ

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 แก้ไขและป้องกันน้ าท่วมขังบนผิว
จราจรบริเวณยา่นชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 1367 
 ตอน แยกสันทรายน้อย - มหาวทิยาลัยแม่โจ ้(ถนน
สันทรายสายเก่า)  ระหวา่ง กม.0+000 - กม.2+000
  ต าบลสันทรายน้อย  อ าเภอสันทราย  จงัหวดั
เชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

       5,000,000        5,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและ
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยภายในทางลอดดอน
แก้ว  ทางหลวงหมายเลข 107  ตอน เชียงใหม่- 
ขี้เหล็กหลวงบริเวณ กม.10+636  ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

      10,000,000       10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและ
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 
1001  ช่วงแยกฟ้าฮ่าม  -  แยกลิขิตชีวนั ทางหลวง
หมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง  ระหวา่ง
 กม.0+000 - กม.2+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลฟ้าฮ่าม 
 อ าเภอเมือง  ต าบลหนองจอ๊ม  อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

      10,000,000       10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและ
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 
118  ช่วงแยกศาลเด็ก - แยกแม่กวง ทางหลวง
หมายเลข 118  ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว  
ระหวา่ง กม. 0+000 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ)  
ต าบลสันพระเนตร  ต าบลสันทรายน้อย  ต าบลสัน
นาเม็ง  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน 1 แห่ง

      10,000,000       10,000,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและ
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 
11  ช่วงแยกหนองประทีป - แยกข่วงสิงห์ ทาง
หลวงหมายเลข 11  ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 
ระหวา่ง กม.555+144 - กม.561+600 (เป็นแห่งๆ) 
 ต าบลหนองป่าคร่ัง ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  
ต าบลช้างเผือก   อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน  1  แห่ง

      10,000,000       10,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวง
สายหลัก  ทางหลวงหมายเลข 121  
ช่วงแยกหลุยล์  -  แยกดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข
 121 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว  ระหวา่ง กม.
15+315 - กม.32+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลสันปูเลย 
 อ าเภอดอยสะเก็ด  ต าบลสันพระเนตร  ต าบลสัน
ทรายน้อย  ต าบลหนองจอ๊ม  อ าเภอสันทราย  
ต าบลสันผีเส้ือ  อ าเภอเมือง  ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

      15,000,000       15,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 7 การก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้าง
ศาลา sml (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึง ถนน อบจ.
 สายบ้านปากกอง - สันป่าเด่ือ หมู่ที่ 4 ต าบลสารภี 
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ผิวจราจรกวา้ง   4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 754.00 เมตร หรือมี
พืน้ผิวไม่น้อยกวา่ 3,016 เมตร

       2,790,000          2,790,000

เชียงใหม่   63/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมยอ่ยที่ 8 การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าศูนยร์าชการอ าเภอเวยีงแหง ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเวยีงแหง ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้
งานไม่น้อยกวา่ 7,500.00 ตารางเมตร

       7,000,000          7,000,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านป่าแต้ง เชื่อมหมู่ 5 บ้านป่าห้า ต าบล
โหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง
 4 เมตร ยาว 1,209 เมตร หนา 0.15 เมตร

       2,885,900          2,885,900

กิจกรรมยอ่ยที่ 10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) บ้านป่าไผ่-บ้านแม่โจ ้
หมู่ที่ 3 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ ความยาว 1,150 เมตร ความหนา 0.05 
เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 5,750 ตารางเมตร

       2,490,000          2,490,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 
หมู่ที่ 9 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง กวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
 3,030 ตารางเมตร

       1,700,000          1,700,000

กิจกรรมยอ่ยที่ 12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านต้นกอกเชื่อมบ้านป่าสัก อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 654 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,616 
ตารางเมตร

       1,410,000          1,410,000

เชียงใหม่   64/66



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
จงัหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมยอ่ยที่ 1 กิจกรรมประชาสัมพันธป์้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน (145,000 บาท) (จดัท า
ส่ือ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ)์ 
กิจกรรมยอ่ยที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน (168,000 บาท) (จดัอบรม)
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายความ
ปลอดภัยทางถนน (64,000 บาท) (จดัอบรม)

          377,000             377,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจา้หน้าที่รัฐ

19 กำรขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรปูมูลค่ำสูงตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำ
นวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต 
ภำยใต้ BCG Model

โครงกำรกำรผลิตแก่นตะวันใน
ระบบเกษตรปลอดภัย และ
กำรสกัดสำรส ำคัญเพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำให้เชือ่มโยงตลำด สรำ้ง
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

2       1,540,000       1,540,000 เห็นควรสนับสนุน  เพือ่ส่งเสริมการผลิต 
และการแปรรูป เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร
ของจงัหวดั

กิจกรรมหลักที่ 1 การหาปริมาณสารส าคัญของแก่น
ตะวนัสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เพือ่คัดเลือก
สายพันธุ์ดี

          160,000           160,000

กิจกรรมหลักที่ 2 การขยายพันธุ์แก่นตะวนัพันธุ์ดี
เพือ่ส่งเสริมการผลิตทดแทนพืชที่ก่อปัญหาหมอก
ควนั (จดัอบรม/ก่อสร้างโรงเรือน)

          282,000           282,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร

สนับสนุน (บำท)
ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวัดเชยีงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต
แก่นตะวนัปลอดสารเคมี สร้างแปลงต้นแบบ (จดั
อบรม/จดัท าแปลงต้นแบบ)

          305,000           305,000

กิจกรรมหลักที่ 4 การสกัดสารส าคัญจากหัวแก่น
ตะวนัและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (จดัอบรม/สกัด วเิคราะห์ ทดสอบ
สารส าคัญ)

          493,000           493,000

กิจกรรมหลักที่ 5 การทดสอบตลาด การท าโมเดล
ธรุกิจต้นแบบเพือ่สร้างความเชื่อมโยงตลาด และ
การจดัท าฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
(ออกแบบผลิตภัณฑ์/จดันิทรรศการ/ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์/ประชาสัมพันธ)์

          300,000           300,000

    10,000,000       10,000,000

718,545,500 382,881,900 210,122,990 125,540,610

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร

รวมทัง้สิ้น
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